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Förord 

År 1956 skriver Albert Viksten boken ”Tankar vid en dödsdömd sjö”. Han avslutar den med orden: 

”Vi måste handla så, att våra barn inte får anledning, att istället för blommor, strö förbannelser över 

våra gravar!” 

Efter Viksten har en lång rad forskare och författare givit oss hyllmeter av insikt om mänsklig 

”kultur”, som rubbar till döds naturens självreglerande liv. Rachel Carson (1963), Georg Borgström 

(1975), Arne Naess (1978), Georg Henrik von Wright (1986) och Bo Lundberg & Kåre Olsson (1992) 

är några att erinra sig i detta sammanhang. Mer än 80 år efter Viksten har inte all dokumenterad insikt 

åstadkommit en betryggande medvetenhet om de risker för vår civilisations överlevnad, som lurar i 

vår brist på anpassning till naturvillkoren.  

Boklig kunskap och normalt politiskt samhällsengagemang är inte nog för att vi som 

samhällsmedlemmar ska komma att leva på ett sätt som naturens uthållighet kräver. Den förelagda 

skriften ”Vision och Handling – Elva byar i Svenljunga 1995-1998” ger belägg för nödvändigheten av 

ett demokratiskt ansvarstagande, som verkligen räknar in alla invånare och varje beslut, som förändrar 

livet i byarna och mellan byarna och politiska centra. 

11 byar i Svenljunga har ”tagit verkligheten vid hornen” och börjat den största och svåraste 

förändringen – att rucka på och upplösa den sedan urminnes tid auktoritära grunden: Vi/De- 

mentaliteten. Den styr alltjämt förhållandet mellan människor från vaggan till graven. Angelägenheten 

att kväva den till förmån för ett Vi, som jämställer allas uppfattning, är lika överväldigande stark i 

varje dags aktuella samlevnadsfrågor, som i ansvaret för Världens fortbestånd. 

Målet: En demokratisk värld. Det uppnås endast med medvetenhet om ”rätten för varje människa i 

varje by”, att själv medverka i byns, kommunens och landets omvandling. Svenljungas 11 byar har 

sannolikt nått längst – hittills. Svenljunga-processen i de 11 byarna kan synas vara en bagatell, om den 

betraktas som embryo till världens överlevnad. Men likväl oumbärlig. Det är i världens byar 

beslutskedjan måste börja. 

Vi vinner ingen demokratisk utveckling och inget hållbart naturtillstånd utan efterfrågan från 

mänsklighetens yttersta förgreningar i Svenljunga och annorstädes i Världen. Människorna i dessa 

yttersta förgreningar måste ta i anspråk sina rättigheter att inverka på, vara i maktens optima och 

därmed bära ansvaret för en uthållig värld, tillsammans med dem som idag styr. 

Vi måste alla, där vi finns och bor, skapa och driva byaprocesser likt Svenljungas eller i andra unika 

former med samma mål – en till uthållighet förändrad värld. 

Tack till Svenljungas byar och kommun för erfarenhetsunderlaget och till författarna för berättelsen.  

Må Världens barn få anledning, att strö blommor på våra gravar! 

 

Maj 2018 

Sune Säll 
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Författarnas förord 

I denna förstudie vill vi följa upp och reflektera över det Agenda 21-arbete som genomfördes 1995 till 

1998 i Svenljunga kommun och vad som hände efter det. Vår förhoppning med förstudien är att 

inspirera till att fortsätta utforska frågor kring hur lokalt deltagande kan skapa hållbar utveckling och 

utveckla demokratin. Detta kan ge mod att prestigelöst prova nya arbetssätt som ger förutsättningar för 

möten, dialog och samverkan. Rapporten är upplagd som en berättelse kring Agenda 21 i Svenljunga 

kommun och hur förstudien Vision och handling utvecklades. Vi har varvat med citat från samtal och 

intervjuer. Det är också en personlig berättelse eftersom vi själva varit en del i lärandeprocessen. I den 

senare delen analyserar vi genom att försöka identifiera mönster som återkommer. Utifrån det föreslår 

vi arbetssätt för att ta vara på lokalt engagemang som en grund för hållbar utveckling och helhetssyn. 

Mönstren som beskrivs är inte unika för Svenljunga utan delas troligen mer eller mindre av de flesta 

kommuner och sammanhang där människor verkar tillsammans. 

Tack 
Ett stort tack till er alla som på olika sätt medverkat och delat tankar genom samtal, möten och 

deltagande i workshops. Särskilt tack riktas till Svenljunga kommun och Håcksviks byalag som tagit 

emot oss samt till Leader-kontoret Sjuhärad som hjälpt till med administrationen kring ansökan och 

redovisning.  
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Sammanfattning 
 

Detta är en uppföljning av Agenda 21-arbetet ”11 byar i Svenljunga” som pågick 1995 - 1998, i 

Svenljunga kommun. Utgångspunkten var ett starkt underifrån- och inifrånperspektiv vilket blev 

uppmärksammat både runt om i Sverige och utomlands. Processen skulle leda vidare till 

utvecklingsplaner för byarna som slutligen skulle bli underlag för fördjupade översiktsplaner. Under 

dessa år samlades ett stort antal människor och mycket aktiviteter kom igång; byalag bildades, 

skolgårdar rustades upp och utvecklingsgrupper arbetade. Vad hände sedan? Hur påverkade arbetet 

människor och kommunens utveckling på länge sikt? Vid samtal med byalagsaktiva, tjänstemän och 

politiker 20 år senare framträdde ett antal frågeställningar: 

 Vad skapar visioner, samverkan och handling? 

 Hur kan vi som arbetar ideellt behålla ett långsiktigt starkt lokalt engagemang? 

 Hur kan lokala idéer, visioner och projekt mötas av kommunen på ett konstruktivt och 

medskapande sätt? 

 Hur kan konstruktiva idéer och initiativ som uppstår i en kommundel påverka och utveckla 

planering och verksamhet i kommunen som helhet? 

 Hur behåller (utvecklar) vi ett starkt politiskt och demokratiskt engagemang? 

 Hur kan vi gå från ett “Vi-De” till ett ”Vi” där vi (lokala krafter, tjänstemän och politiker) kan 

samverka bättre och skapa ett mer kreativt klimat för vinn-vinn lösningar?  
 

Syftet med förstudien har varit att söka svar på frågorna samt att ta fram ett förslag till arbetsmodell 

för arbete med lokal hållbar utveckling. Under förstudien genomfördes även en heldags workshop med 

Håcksviks byalag, chefstjänstepersoner och politiker. Syftena med workshopen var att få till stånd ett 

tillitsskapande och dialogbaserat möte, ge svar på frågeställningarna samt pröva och reflektera över 

arbets- och förhållningssätt för hållbar samverkan. 
 

Genom dokumentationen från det tidigare agenda 21-arbetet samt intervjuer och workshop har ett 

antal mönster utkristalliserats som viktiga svar på frågeställningarna. Dessa är sannolikt relevanta i 

många fler kommuner och andra sammanhang. För att åstadkomma hållbara och demokratiska 

framtider behövs arbetssätt och ledarskap som kan transformera de dysfunktionella mönstren till 

funktionella. 
 

Mönster: 

Dysfunktionella    Funktionella  
• Rädsla för det ovana och att göra fel   • Tillit 

• Envägskommunikation    • Dialog 

• Vi - De     • Ett Vi 

• Projekt som inte tar med sig kunskap och kompetens  • Lärande 

• Uppgivenhet     • Ledarskap 

• Svårt att samla folk    • Helhet 

• Konkurrens om engagemang    • Samverkan 

• Brist på mötesplatser, helhetssyn och samverkan  • Öppna mötesplatser 

• Brist på visioner och tid    • Visioner 
 

Den arbetsmodell som vi föreslår för att nå funktionella mönster och hållbarhet består av fem 

principer. Varje princip bygger på tydliga arbetsstrukturer som grundläggande förhållningssätt som i 

sin tur kan stödjas med hjälp av olika verktyg. 

1. Processen  

2. Ge tid och rum   

3. Djuplyssnande 

4. Skapande 

5. Lärande 
 

Att investera tid för att arbeta utifrån dessa principer är att vinna tid i formandet av hållbara framtider. 

I sammanhang byggda på dessa principer skiftas fokus från att göra saker ”rätt” (mindre ohållbara) till 

att göra ”rätt” saker, sådant vi innerst inne längtar efter och som genererar demokrati och hållbarhet.    
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Återseende och frågor 

Vi träffas på ett vattenrådsmöte i Färgelanda. Ett glatt återseende. Det var tjugo år sedan vi arbetade 

tillsammans med Agenda 21-projektet 11 byar i Svenljunga. Minnesbilder från tiden i Svenljunga 

kommer direkt upp. Båda påverkades mycket av det vi höll på med under den treårsperiod som agenda 

21-arbetet pågick. Erfarenheterna gav inspiration, aha-upplevelser och mening både på ett personligt 

plan och i de arbeten som vi fortsatt med på olika håll efter Svenljunga. Båda har arbetat vidare med 

frågor om hållbar utveckling. Vi minns både det inspirerande engagemanget och de frustrerande 

svårigheterna. Frågorna är självklara. Vad blev det av arbetet? Vad hände sedan? Har arbetet betytt 

något för andra, på liknande sätt som det gjort för oss själva? Här föds idén om att göra en 

uppföljning av 11 byar i Svenljunga och ta vara på erfarenheterna från arbetet. Frågorna kring 

hållbar utveckling är dessutom mer aktuella än någonsin samtidigt som FN:s Globala mål och 

Agenda 2030 har tagits fram. 
 

Vi gör ett besök på Svenljunga kommun och frågar efter materialet som sammanställdes under arbetet 

för tjugo år sedan. Jo visst, materialet finns och hämtas upp från arkivet i källaren. Allt är kvar; som 

alla byvisioner som sitter samlade i de fyra vackra träpärmarna med den snidade agenda-grodden på 

framsidan. Återigen ett återseende som väcker mycket minnen. Efter samtal med några byalagsaktiva 

och politiker som deltog för två decennier sedan samt med några kommuntjänstepersoner och 

Leaderkontoret bestämmer vi att lämna in en Leader-ansökan om att göra en förstudie. Förstudien 

kallar vi Vision och handling och den beviljas medel våren 2016.  

 

Samtalen i samband med ansökan gjorde att flera frågor blev tydliga. Det framkom inspirerande 

berättelser om engagemang, samarbete och handling som samlat mycket folk. Det berättades även om 

hur brett engagemang övergått i trötthet, dalande intresse och svårigheter att samla folk som lett till 

besvikelser. Återkommande projekt har mobiliserat människor men har inte varit långsiktiga och inte 

tagit med sig kunskaper som uppstått, istället har de startat om från början. Det berättades också 

historier om när dialogen med kommunen fungerat bra och varit ett viktigt stöd för det lokala arbetet. 

Samtidigt fanns frustration, från både tjänstepersoner och invånare, för att lokala idéer inte kunde 

bemötas på ett uppmuntrande och kreativt sätt från kommunen. Ett genomgående behov blev tydligt. 

De allra flesta ville känna större helhetssyn, långsiktighet och samverkan. Man ville uppleva ett större 

Vi än ett Vi och De. 
 

Detta är verkligen angelägna frågor som rör grunden för arbete med hållbar utveckling och därmed 

också landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling, miljöarbete, integration, folkhälsoarbete och lokal 

utveckling över huvud taget. Kan vi hitta praktiska arbetssätt, verktyg och förhållningssätt för detta 

kan man vinna mycket. Kanske handlar det om själva förutsättningen för både lokal och global 

hållbar utveckling där hållbara människor är grunden? Vilka är de viktigaste drivkrafterna för 

hållbar utveckling och vilka är hindren och fallgroparna?  
 

Vårt syfte blev därför att identifiera faktorer som bidrar till ökad delaktighet, engagemang, kreativitet 

och förverkligande av visioner inom en kommun. Målet var att utifrån detta föreslå en arbetsmodell 

för att bidra till hållbar utveckling lokalt. Detta skulle göras genom analys av materialet i pärmarna, 

intervjuer och en gemensam workshop med bylagsaktiva, politiker och tjänstepersoner.



 

 8 

Frågor som formulerades i början av förstudien: 
 Vad skapar visioner, samverkan och handling? 

 Hur kan man vidmakthålla ett brett lokalt engagemang som är uthålligt och expanderar över 

tid och inte, som alltför ofta sker, efter hand minskar? 

 Hur kan lokala idéer, visioner och projekt mötas av kommunen på ett konstruktivt och 

medskapande sätt? 

 Hur kan konstruktiva idéer och initiativ som uppstår i en kommundel påverka och utveckla 

planering och verksamhet i kommunen som helhet? 
 

Frågor som vidareutvecklades genom deltagarna under förstudiens gång: 
 Hur kan vi som arbetar ideellt behålla ett långsiktigt starkt lokalt engagemang? 

 Hur behåller (utvecklar) vi ett starkt politiskt och demokratiskt engagemang? 

 Hur kan vi gå från ett “Vi-De” till ett ”Vi” där vi (lokala krafter, tjänstemän och politiker) kan 

samverka bättre och skapa ett mer kreativt klimat för vinn-vinn lösningar?  
 

Dessa frågor är inte bara aktuella för Svenljunga kommun utan är förmodligen centrala i många, eller 

kanske de allra flesta, kommuner och samhällen både nationellt och globalt. Frågor och svar kan bidra 

med idéer och kompletterande verktyg till kommuners pågående arbete med översiktsplan, 

skolutveckling, invandring och näringslivsutveckling. Det handlar också om hur man i högre grad kan 

samverka inom kommunen och på så vis skapa större begriplighet av sammanhang och upplevelse av 

helhet. 

Utmaningar och möjligheter 

Vid FN:s Rio-konferens 1992 betonades att miljöfrågorna var en integrerad del av 

samhällsutvecklingen; att hållbar utveckling innefattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I 

Agenda 21, som antogs vid konferensen, betonades vikten av lokalt deltagande för att hållbar 

utveckling skulle kunna nås på global nivå. Agenda 21-arbete startades runt om i Sveriges kommuner 

och i många delar av världen. I Svenljunga drogs arbetet igång 1995 och en intensiv process pågick till 

och med 1998. 
 

Nu, som då, står vi inför stora utmaningar men samtidigt stora möjligheter. Vi behöver skapa en 

hållbar utveckling där vi tillsammans kan leva väl utan att underminera ekosystemen som genererar de 

resurser vi och kommande generationer behöver för att överleva. Vi brottas med fortsatt ohållbar 

konsumtion och brist på helhetstänkande som exempelvis leder till miljöproblem, konflikter, 

extremism och klimatflyktingar. Frågorna är mer aktuell än någonsin och för att möta krav på åtgärder 

mot klimatförändringar, fattigdom och ojämlikhet samlades världens ledare 2015 vid FN i New York 

för att anta Agenda 2030. Agendan omfattar sjutton nya hållbarhetsmål, eller globala mål som de 

också kallas. Regeringen arbetar med hur Sveriges genomförande av Agenda 2030 ska organiseras.  
 

Vi har förmodligen endast några få år på oss att drastiskt minska vår klimatpåverkan och hoten mot 

biologisk mångfald, vilka delvis hänger samman med förändrat klimat. Paradoxalt nog behöver vi just 

därför sakta in, ta oss tid att reflektera och formulera nya lockande framtidsvisioner som ger oss mod 

och handlingskraft att fatta de beslut som krävs.  
 

Det talas i olika sammanhang om vikten av lokalt deltagande. Samtidigt är kunskapen och 

erfarenheterna om hur vi ska åstadkomma detta bristfällig. Inom kommunerna saknas ofta bra struktur 

för att samverka internt mellan förvaltningar och avdelningar eller externt kring goda kreativa idéer 

som kommer från medborgare. Inte minst är upplevelse av tidsbrist en besvärande faktor i 

sammanhanget. På så vis kan man lätt missa utvecklingsmöjligheter som kunnat leda till ökad 

delaktighet, folkhälsa, nya arbetstillfällen, landsbygdsutveckling och lokalt hållbar utveckling. Det 

finns ibland en misstro mellan lokalsamhälle och myndigheter eller mellan grupper i samhället, vilket 

skapar ett vi och dem som ytterligare försvårar samverkan kring goda idéer. 
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Det finns därmed både lokala och globala tungt vägande skäl att identifiera förhållningssätt och 

strukturer för att uthålligt utveckla visioner, samverka och skapa handlingskraft.  
 

Det lokala agenda 21-arbetet “11 byar i 
Svenljunga” 1995-1998  

Filmpremiär “Framtiden skapar vi själva” 

Året är 1996 och jag stiger in i en bygdegård där det är fullt med folk. Man hälsar glatt på varandra, 

det är roligt att träffa folk från bygden och de flesta känns igen. Vissa sitter och pratar runt bord, 

andra på uppställda stolar och några barn springer runt och leker. Jag ser mig runt och här finns alla 

åldrar från barn och ungdomar till pensionärer. Det är en lite nyfiken stämning eftersom det är 

premiär för filmen “Framtiden skapar vi själva” med miljöer och personer från bygden. Ett halvår 

tidigare hade ett filmteam varit på platsen som guidats runt av byalaget och nu får vi äntligen se 

resultatet. På filmaffischerna står att kvällen dessutom innehåller ett idé- och visionsseminarium vilket 

gör det extra spännande. Byalaget har arrangerat och bjudit in till mötet medan kommunen, genom en 

agenda 21-grupp av fyra tjänstemän, står för en del av innehållet under kvällen.  
 

Ordförande från byalaget hälsar välkommen. På stolsraderna sitter nu ett åttiotal personer och på 

första raden sitter barnen. Den runt 15 minuter långa filmen visas där människor berättar om sina 

tankar om framtiden. Det är roligt att se personer och miljöer som känns igen från bygden. Filmen 

avslutas med en lång lista över lokala företag som är sponsorer. Det hela är en inbjudan till att själva 

fundera på vilken framtid vi vill vara med och skapa. 
 

  
        Filmaffisch inför filmpremiär i Mårdaklev och idé- och visionsseminarium i Mjöbäck, Hallands Nyheter 1996-03-20 

  

AGENDA 21 
Vid FN:s konferens om miljö- och utveckling (UNGED) i Rio de Janeiro i juni 1992 antogs handlingsprogrammet Agenda 21. 
Agendan det latinska uttrycket för dagordning eller föredragningslista och ger mål och riktlinjer för att uppnå en hållbar 
utveckling genom att utrota fattigdom och undanröja hoten mot miljön. Handlingsprogrammet är långsiktigt och sträcker sig 
in i det 21:a århundradet. Riktlinjerna har formen av rekommendationer och var således inte juridiskt bindande men 
handlingsprogrammet var starkt politiskt och moraliskt förpliktande för de stater som genom sitt deltagande i Rio stod 
bakom Agenda 21. Agenda 21 utgjorde en kraftfull uppfordran till handling, ett uppdrag såväl till stater som till alla grupper 
och individer i samhället att delta i arbetet med miljö- och utvecklingsfrågorna under resten av 1900-talet och in i 2000-talet. 
Uppdraget från Rio gick till världens kommuner att i dialog med invånarna upprätta en Lokal Agenda 21 för en lokalt hållbar 
utveckling. Utmärkande för Agenda 21 var att man kunde enas om att utvecklingen i världen inte var hållbar. Dessutom 
integrerande man social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i begreppet hållbar utveckling. Skyddet av miljön sågs som en 
integrerad del i samhällsutvecklingen. I detta står människan i centrum som har rätt till ett hälsosamt och rikt liv i samklang 
med naturen. Global hållbar utveckling bygger på lokalt hållbar utveckling därför betonades vikten av att ge möjlighet för 
aktivt deltagande från medborgare i arbetet och i beslutsprocesser. 
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Visionsbygget startade med ett tankehopp, förbi 

hindren, in i den framtid som man verkligen ville vara 

i. Nästa steg handlar om att tillsammans utforska den 

gemensamma grunden i den enskilda visionerna för 

att se om man hittar en gemensam vision. Slutligen för 

man en framtidshistoria genom att befinna sig i 

framtiden och minnas tillbaka vad som hände på 

vägen till visionen. Nyckehändelser i framtidshistorian 

kan bli delar i en handlingsplan. 

Nu berättar kommunens agenda 21-samordnare om arbetet med hållbar utveckling och Agenda 21 

som pågår. För att lösa de globala miljöproblemen behöver vi delta lokalt på platsen där vi själva 

befinner oss. Kommunekologen, som också ingår i agenda 21-gruppen, fortsätter att berätta om att 

våra visioner är nödvändiga och att de ska kunna bli en grund för kommunens fördjupade 

översiktsplaner. Därefter berättar hon om ett arbetssätt för att bygga visioner så att var och ens 

visioner ska utvecklas och bli en del av en gemensam vision.  
 

Efter kaffet börjar själva visionsbyggandet och vi får uppmaningen att göra ett tankehopp in i den 

framtid som vi vill uppleva. Här kan vi gå runt för att se, lyssna, lukta och känna hur det är. Vad gör 

människor och vad gör jag själv? Vi får tjugo minuter där vi i lugn och ro får sitta själva. Det är både 

avkopplande och härligt att få friheten att göra detta. Samtidigt får barnen vara med genom att måla 

sina framtidsbilder på papper. I nästa steg får vi göra något spännande. Vi letar upp den person som 

vi känner minst och under en stund får vi först berätta vår egen framtidsbild och därefter lyssna på 

den andra personen. Det här känns ovant men samtidigt väldigt skönt. Tänk att förutsättningslöst få 

berätta och lyssna på någon om något så spännande och viktigt som varandras visioner för framtiden. 

En tanke som kommer upp är varför vi inte gör det här oftare? Efter detta blir vi uppmanade att 

komplettera det vi först skrivit ner ifall våra framtidsbilder utvecklats ytterligare när vi berättat och 

lyssnat. Sedan lämnar vi in våra berättelser till agenda 21-gruppen för sammanställning. 
 

Man berättar också att det planeras en serie på tre idé- och visionsseminarier i varje by. Vid nästa 

möte som byalaget bjuder in till kommer vi att arbeta vidare med gemensamma visioner i grupper och 

vid det tredje mötet ska vi börja ta fram en handlingsplan för att nå visionerna. Resultatet från detta 

första visionsseminarium kommer att sammanställas och skickas ut till oss. 
 

Så här kunde ett av idé- och visionsseminarierna i de elva (egentligen tolv) byarna i Svenljunga 

kommun se ut. Syftet var att “öka tilliten till den egna förmågan och den egna kunskapen hos varje 

människa och därmed öka den enskilda och lokala initiativförmågan, samt öka det lokala 

engagemanget”. Grundidén var att samla människor i den miljö de levde och verkade, och att utnyttja 

den naturliga gemenskapen och identiteten som fanns i de mindre orterna. Det var viktigt att byalaget 

eller, om det inte fanns byalag, någon annan förening var intresserad och villig att arrangera och bjuda 

in till mötet. Skolan kontaktades också för att höra om barnen kunde medverka aktivt på något sätt. 

Kommunen, genom agenda-gruppen, stod sedan för själva handledningen under idé- och 

visionsseminariet. Man erbjöds en serie på tre möten där agenda-gruppen kunde vara med och 

handleda. 
 

Arbetsgång 
Möte 1. Den egna visionen: Efter film och fika inbjöds deltagarna att göra ett tankehopp där man 

befann sig i den framtid man vill uppleva. Man lyssnade på varandra i par för att utveckla visionerna. 

Visionerna sammanställdes och skickades ut till alla i socknen. 

Möte 2. Gemensamma visioner: I mindre grupper (5-6 personer) tog man fram gemensamma 

visioner samt positiva eller negativa konsekvenser av visionerna. 

Möte 3.  En början till utvecklingsplan: Visioner och nutid knöts samman genom att vara i visionen 

och minnas tillbaka vad det var som hade hänt för att visionen hade blivit verklig. När minnena 

sammanställts tittade man på ”framtidshistorian”; vilka strategiskt förändringar, genombrott, 

beteendeförändringar kan vi se? Vilka steg kan vi själva påverka? Vilka ligger närmast i tiden? Vad kan vi 

göra idag? Vill vi ta stegen? Vem gör vad och när? 

 



 

 11 

Det var en stor satsning i kommunen och ett ganska 

annorlunda sätt att arbeta jämfört med de flesta andra 

kommuner i Sverige. Arbetet hade ett starkt fokus på 

processen och ett utpräglat underifrånperspektiv där 

deltagarna själva formulerade det man ville skapa. Att 

använda sig av ett filmteam som gjorde en film som 

visades på orten fungerade mycket bra både för att samla 

folk och för att väcka tankarna kring framtiden. Totalt 

medverkade cirka 1200 personer under de idé- och 

visionsseminarier som genomfördes under tre år i 

byarna. Antalet deltagare på de första mötet mötena lång 

mellan runt 30 och 100 personer. Den procentuella 

andelen som totalt deltog bland sockeninvånarna låg 

mellan 6 och 41 %. Filmen hade sponsrats av 51 företag, 

kyrkor och andra organisationer, vilket gjorde att dessa 

också blev involverade. 

 

              
              Markbladet 1996-10-31   Svenljunga & Tranemo Tidning 1996-11-06 

Från vision till fördjupad översiktsplan 

Hur skulle visionerna knytas samman till den kommunala organisationen och politiken? Tanken var att 

byarna utifrån visionsarbetet skulle kunna skapa utvecklingsplaner som sedan kunde bli en del av 

kommunens fördjupade översiktsplaner för orterna. Vid det första idé- och visionsseminariet i Kalv 

var kommunens planarkitekter med för att utvärdera seminariet och se hur arbetet skulle kunna 

kopplas till fördjupad översiktsplan. De tog också fram ett förslag till arbetsprogram 

“Utvecklingsplaner för mindre tätorter” och två gemensamma möten för byarna arrangerades för 

information och diskussion om arbete med utvecklingsplaner. Här diskuterades vad en utvecklingsplan 

kan innehålla, hur arbetet kan organiseras, delaktighet och vilket underlagsmaterial som behövdes. 
 

Något som kom fram under diskussionerna var att en utvecklingsplan bör kunna rymma allt som känns 

angeläget eller som rör byns utveckling. Den kan alltså innehålla allt från fysiska 

markanvändningsfrågor till idéer om utveckling av gemenskap, kultur, sociala frågor, lärande och 

attityder. I planen bör det finnas både närliggande och mer långsiktiga förändringar samt byns 

visioner. Synpunkter på de geografiska gränserna var att det inte går sätta upp sådana eftersom byn är 

beroende av omgivningarna både vad gäller natur, samhälle och människor. Det väsentliga är att 

planen innehåller det som berör och engagerar människor eftersom det ger handlingskraft till 
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förändring och utveckling. Man diskuterade även hur arbetet ska organiseras. Det går inte att orka med 

allt i en utvecklingsplan på en gång, utan man får starta med de områden och sammanhang där det 

finns störst engagemang och bygga på med fler efterhand. Ett problem som diskuterades var hur 

deltagandet i arbetet skulle breddas. Det finns en konflikt i att ta fram en plan som berör alla och en 

fas där en arbetsgrupp arbetar. Någon by kallade till stormöte vid starten och man talade om att skicka 

ut en enkät till alla sockeninvånare. Ett grundläggande förhållningssätt var att arbetet måste vara 

fullständigt öppet för insyn och för intresserade personer att medverka. Flera byar hade egna 

informationsblad där information om arbetet kunde presenteras. 
 

Länsstyrelsen tog upp Svenljunga kommun som en av tre exempelkommuner i länet som beskrevs i 

rapporten Från Rio till ÖP, och som presenterades på konferens i Göteborg, där man kopplade Agenda 

21 till den kommunala översiktsplaneringen. Här beskrivs kommunens agenda 21-arbete med 

“Hållbara planer”:  
 
“Kommunens Agenda 21-arbete med visions- och utvecklingsarbetet i byarna 

är mycket intressant. Arbetsmetoden som tillämpas är i högsta grad ett 

förverkligande av underifrånperspektivet i Agenda 21 med delaktighet och 

demokratisk förankring, där människors inre visioner och engagemang skall 

styra Agenda-arbetet och utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. 

Om man lyckas överföra människors visioner om framtiden till en 

utvecklingsplan för byn/samhället där invånarna känner igen sig och känner 

delaktighet så har man skapat ett oerhört kraftfullt utvecklingsinstrument. 

Lyckas man sedan utforma en fördjupning av översiktsplanen för orten som 

förvaltar idéerna i utvecklingsplanen och ger dem fysiskt uttryck i form av 

rekommendationer för mark- och vattenanvändningen samt politisk förankring 

genom antagande i kommunfullmäktige så har man skapat ett politiskt 

styrinstrument med full demokratisk förankring.” 
 

Den kommunala organisationen skulle också involveras genom 

att det skulle finnas kontaktpersoner i respektive 

förvaltning. Det pågick även ett internt arbete i 

kommunen med miljöutbildning samt en 

förvaltningsövergripande visionsprocess.  

 

Svenljunga & Tranemo tidning 1997-05-15 
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Organisation och grodden som växer 

Organisationen och den politiska förankringen för Lokal Agenda 21 bestod av en politisk styrgrupp av 

tio personer som beslutade om upplägget för agenda-arbetet. Själva arbetet utfördes främst av en 

agendagrupp bestående av agenda 21-samordnare, kommunekolog, planeringssekreterare och 

miljöchef. Till agendagruppen fanns även kopplat mentorer utanför kommunen som bollplank för 

tankar om kommunal planering och hållbar utveckling samt för att stämma av hur gruppen fungerade. 
 

Agendagruppen var en kreativ plats med regelbundna möten där idéer utvecklades och sedan bollades 

i den politiska styrgruppen för godkännande. En grundläggande fråga var hur agenda 21- dokumentets 

tankar om lokalt deltagande skulle kunna förverkligas i arbetet. Ett viktigt bidrag till arbetsmetoden 

kom genom handledarutbildningar i Visionsbygge inifrån (Warren Ziegler) som arrangerades av 

Kommunalförbundet. Vi (Agenda 21-samordnaren och kommunekologen) samt styrgruppens 

ordförande deltog i utbildningen som senare följdes upp med ytterligare utbildning. Här upptäckte vi 

möjligheterna med tankehopp in i framtiden samt hur grundläggande berättandet, lyssnandet och 

formuleringen av frågor är. Att kunna delta på lika villkor där vi lyssnar på varandras berättelser är en 

fråga om djup demokrati och en möjlighet för oss alla att växa och använda vår kreativitet. Warren 

Ziegler förmedlade en metod han kallade djuplyssnande, vilket också användes i idé- och 

visionsseminarierna. Detta innebar att lyssna utan att döma och kritisera och att leva sig in i en annan 

människas berättelse. Bäst gjorde man det genom att sitta eller gå bredvid varandra utan ögonkontakt. 

Fokus var att genom lyssnandet stötta och utveckla varandras berättelser. 
 

Vi genomförde inledningsvis ett idé- och visionsseminarium inom den kommunala organisationen för 

50 politiker, tjänstepersoner och lärare för att man dels skulle få prova på metoden och dels utveckla 

sina visioner. Från enkäten efter seminariet kan man läsa om vad som bl a upplevdes som positivt: 

 Att våga tänka och formulera visioner. 

 Att få höra andras visioner. 

 Slående att vi har så många likheter. 

 Kreativiteten hos de medverkande. 

 Blandade grupper med folk från olika förvaltningar. 

 

Metoden verkade alltså vara bra att använda för att utveckla visioner. Det som upplevdes som mest 

problematiskt var att man hade för lite tid på sig och att det hade varit bättre att vara på annan plats än 

kommunhuset. Kalv var därefter den första byn där idé- och visionsseminariet provades och 

utvärderades tillsammans med byalaget och kommunens planarkitekter. 
 

Grodden blev en symbol för Agenda 21 i Svenljunga. En grodd som symboliserar de frön till hållbara 

framtider som vi alla bär och som kan gro. Om de får värme och näring kan de växa till rikt förgrenade 

hållbara träd med djupa rötter. En lokal konstnär tog fram en bild av grodden och en lokal träsnidare 

fick göra den i trä. Han gjorde dessutom träpärmarna där allt material samlades från arbetet som 

exempelvis byarnas visioner. 

Uppmärksamhet utanför kommunen 

Det arbetssätt som utvecklades gav uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Det skedde genom 

ett 30-tal tidningsartiklar och genom deltagande med utställning, filmvisning och seminarier på 

Idébytardagarna på Sollentunamässan. Tidningar som Land, Kommunaktuellt, Planera Bygga Bo och 

Environ gjorde reportage, och agenda-gruppen inbjöds att berätta om arbetssättet på flera konferenser; 

Rikskonferens för Agenda 21 i Linköping, på Nordisk konferens om Agenda 21 och för 22 kommuner 

i Akershus fylke i Norge. Dessutom arrangerade byalagen i Kalv och Mårdaklev en tvådagars 

konferens ”11 byar i Svenljunga – Gräsrötter och demokrati”. Det kom 80 deltagare från Skåne till 

Lappland för att prova arbetsmetoden. TV och tidningar rapporterade om händelsen. Agenda-arbetet 

kom, från hösten 1997, att ingå som ett tvåårigt forskningsprojekt kring Medborgerligt deltagande och 

lokala initiativ som drevs av Hans Lindfors vid sociologiska institutionen i Göteborg. 
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Sollentunamässan och norrmän på studiebesök. Borås Tidning 1997-10-02. 

  
Kalvkonferensen 28-29/8 1996. 

Övrigt arbete i kommunen. 

Arbete skedde även inom den kommunala organisationen. 

Återrapporteringar och presentation av byarnas visioner 

gjordes till kommunfullmäktige och alla partigrupper. De 

kopierades upp för att politiker skulle kunna läsa och 

diskutera vidare. De delar av visionerna som kunde beröra 

olika förvaltningar plockades ut för att se hur dessa kunde tas 

till vara. Kontaktpersoner utsågs i de olika förvaltningarna. 

Med stöd från arbetsförmedlingen fick vi hjälp av två 

personer för att kunna hålla tät kontakt med byalagen i 

samband med deras arbete med utvecklingsplaner. Dessutom 

fick flera ungdomar praktikplats för att hjälpa till med 

skrivarbete och utskick av nyhetsblad. Detta nyhetsblad om 

det fortlöpande agenda-arbetet skickades ut till både den 

kommunala verksamheten och byalagen. Det genomfördes 

även Synvändarutbildningar kring miljö och hållbar 

utveckling för ett femtiotal politiker och kommunanställda. 

Flera förvaltningar, arbetsplatser och skolor tog fram egna 

miljömål och vidtagna åtgärder såsom återvinning, minskad 

användning av förbrukningsmaterial och kemikalier samt 

energibesparingar.  
 

På kommunens mark startade ett kommunalt odlingsprojekt “Från jord till bord” som engagerade ett 

femtontal arbetslösa. Produkterna från den ekologiska odlingen levererades till äldreboenden. 

Dessutom gjordes inläggningar, örtkryddor, marmelad, pajer och kakor som bl a levererades till 
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kommunhusets fikarum.  För att underlätta för närproducerade livsmedel startade kommunerna i 

Sjuhäradsbygden och Hushållningssällskapet projektet 7-Häradsmat. Det innebar en inventering av 

utbudet och efterfrågan på närproducerade livsmedel. I Svenljunga inbjöds till en gemensam träff för 

att knyta kontakter och intresset var stort bland både handlare och producenter. Utbildning 

genomfördes för kökspersonal tillsammans med odlare om närproducerad och ekologiskt odlad mat. 

Tänkbara agenda 21- projekt som skulle kunna ge sysselsättningsmöjligheter inventerades som 

exempelvis arbete med lokala utvecklingsplaner, miljöinformatörer, återvinningsverkstad samt arbete 

med barn och ungdomar i skolan. Kommunen deltog på återkommande möten som observatör i 

Sveriges Ekokommuner med avsikt att bli medlem. 
 

   
Svenljunga & Tranemo tidning 1997-10-09 
 

I centralorten arbetade samtidigt Hyresgästföreningen med lokalt deltagande genom 

arbetsboksmodellen. Genom intervjuer av de boende tog man reda på problem, engagemang och 

önskemål i området. Därefter togs en arbetsbok fram, med intervjuerna som grund, som delas ut till 

samtliga 220 boende där man fick skriva tankar kring hur man ville förändra närmiljön och hur man 

själva ville delta. Det startade två miljöstudiecirklar med drygt tjugo deltagare samt ett EkoTeam. Man 

arbetade med egna odlingar och kompostering samt gjorde gemensamma bussresor. Ett mål var att 

utlysa området till ett “Miljöområde” som exempel för andra bostadsområden i Svenljunga.  
 

Det gjordes även ett arbete om ungdomars syn på framtiden på högstadiet i centralorten genom en 

enkätundersökning. Denna genomfördes av Therese Söderlind från Holsljunga som ett specialarbete 

på Fritidsledarlinjen vid Viskadalens folkhögskola. Frågorna handlade också om vad man ville 

förändra och hur man ville engagera sig. På frågan om vad som skulle få dig mer engagerad i 

samhällsutvecklingen var de fyra klart viktigaste faktorerna i fallande ordning: Kompisar med samma 

intresse, vuxna som lyssnar på ungdomar, vuxna som engagerar sig och om jag känner att jag har 

möjlighet att påverka. Även i intervjuerna sägs “För att få ungdomar att engagera sig krävs vuxna som 

lyssnar”. Endast ett fåtal ansåg att man kunde påverka genom att vända sig till politiker eller gå med i 

politiskt parti. Resultatet kunde ses som ett budskap till politiker och vuxna, samtidigt som det 

bekräftade att idé- och visionsseminarierna som byggde på lyssnande var viktiga. 

Visionerna 

Vad innehöll då visionerna? Vad hände i byarna efter att idé- och visionsseminarierna genomförts? 

Allas visioner från en by sattes samman till en enda berättelse på flera sidor under olika rubriker som 

handlade om exempelvis livskvalitet, gemenskap, delaktighet, tid, natur, arbete, barnen, omsorg, 

kommunikationer, mat och jordbruk. Det vi såg växa fram var framtidsberättelser som beskrev en 

helhet ur ett lokalt perspektiv med ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter; precis det som 

hållbar utveckling handlar om enligt Agenda 21. Likheterna mellan de olika byarnas visioner var 

också stora. 
 

Mycket handlade om relationer, öppenhet och gemenskap. Det handlade också om att kunna påverka 

sitt liv, om närhet och en levande landsbygd samt om en ren miljö och en natur med mångfald. 
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Några citat ur berättelserna från de första mötena: 
 Livskvalitet mäts inte så mycket i pengar och prylar utan samhörighet och medmänsklighet är mer viktigt. 

 Det finns många mötesplatser och vi bryr oss om varandra mer än vi gjort tidigare. 

 Segregationen mellan unga och gamla har upphört så nu kan vi umgås på ett mer naturligt sätt. 

 Gemenskapen stimulerar och inspirerar tänkande, konst och arbete för bygdens framtid. 

 Ingen behöver tystas ner, man får skratta och tala högt. 

 Vår bättre inre miljö påverkar den yttre miljön positivt. 

 Det finns en öppenhet för människor som vill komma och leva sina liv här. 

 Vi har mer tid åt varandra. 

 Vi kan påverka våra egna liv. Nästan alla beslut som gäller oss tas på lokal nivå. 

 Vi lever i en landsbygd med ett lokalt hållbart samhälle. Vi äter lokalt odlad mat. 

 Vattnet är rent och går att dricka direkt ur bäckar och åar. 

 

Utdrag ur det barnen skrev: 
“Framtiden, tänk att framtiden aldrig tar slut! Då borde man vara varsam om framtiden, men vad kommer 

framtiden med? Det är det vi kan bestämma, också hur miljön ska se ut. Jag har aldrig varit med om ett sådant 

tänkande som pågår nu. För några år sedan var det bara prat om hur eländigt vi sköter miljön, men nu börjar 

det gå framåt. Det är en härlig känsla!” 

På några platser presenterade barnen tankar om framtiden som de arbetat med och förberett i skolan. 
 

Framtidsberättelserna skickades ut till alla i socknen så att alla skulle få chansen att läsa dem inför 

nästa möte. 
 

Enkäten från det första mötet (284 svarade) visade att 81 % ville fortsätta idé- och visionsarbetet, 79 % 

tyckte att seminariet uppfyllde förväntningarna och 89 % tyckte att upplägget fungerade bra. 

Seminariet nådde många som vanligtvis inte deltar eftersom 44 % inte var aktiva i någon förening och 

54 % inte brukade delta på offentliga möten. Könsfördelning på mötena var jämn och 31 % var barn 

eller ungdomar.  
 

Efter det första mötet erbjöd sig agenda-gruppen att medverka vid ytterligare två möten för att hjälpa 

till vid arbetet med gemensamma visioner och framtidshistoria, som sedan kunde leda vidare till 

utvecklingsplaner. Åtta av byalagen bjöd in till det andra mötet för gemensamma visioner och 

slutligen hann fyra byalag att genomföra det sista tredje mötet.  
 

På idéseminarie två och tre var antalet deltagare betydligt lägre än vid första mötet trots att enkäten 

visade att huvuddelen ville fortsätta arbetet. Främst tappade man en del av de som inte var 

föreningsaktiva vid möte två. Andelen ej föreningsaktiva var ändå relativt hög (30 %) och personer 

som inte brukar delta på offentliga möten låg på 39 %.  
 

Möte två innebar att man började formulera gemensamma visioner som konkretiserades och kändes 

särskilt engagerande. Detta kunde exempelvis handla om mötesplatser, odling, dagis, skola, 

småföretagande, äldreomsorg, befolkningstillväxt, att ta emot invandrare, samordning av bilresor och 

bygga solfångare. I visionerna fanns många idéer till utveckling av lokalt näringsliv och grupper i 

byarna fortsatte diskutera detta och hur man skulle öka inflyttningen. Tankar om datorstugor, arbete 

via IT, pelletstillverkning, turism, mejeri, bryggeri och diverse anläggningsarbeten var några exempel. 

På det tredje mötet gjorde man en framtidshistoria som slutligen ledde fram till de åtgärder som låg 

närmast i tid och där man kunde börja. 
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Kommunaktuellt 1996-03-28 om Idé- och visionsseminariet i Östra Frölunda. 

 

Från agenda-gruppens återrapportering till politiken: 
“Visionerna tillsammans med ett följebrev skickades till samtliga hushåll på respektive ort. 

Framtidsberättelserna var konkreta och något som återkommer i visionerna är en levande landsbygd 

med närhet till affär, skola mm, där mat produceras lokalt och där det finns gott om småföretag. 

Behovet av transporter har minskat. Gemenskapen är viktig och man beskriver naturliga mötesplatser 

där man kan träffas och ökad samvaro mellan generationer. När man berättar om livskvalitet handlar 

det inte primärt om de materiella värdena utan om gemenskap, ren miljö och mindre stress. Här finns 

många konkreta idéer som bilpool, ekoboende, aktivitetshus, äldreboende där dagmammor träffas, 

skola med odling och höns, idéer till småföretag, ekoturism etc. 

En avgörande punkt för hur lyckade mötena skulle bli var om man var beredda att ta ansvar för 

inbjudan, arrangemangen av mötena och för det fortsatta arbetet. Under möte tre kom man fram till 

saker man kunde börja med redan idag. ldéer som kom upp var bl a att skapa mötesplatser tex caféer 

och allaktivitetshus, näringslivsfrågor t ex lokal matproduktion, ekoturism, hantverk och tillverkning, 

studiecirklar i t ex solfångarbygge, positivt tänkande och småföretagande. Sju byar ville också 

fortsätta med att ta fram lokala utvecklingsplaner för sin bygd.” 
 

Ännu en sak var väldigt tydlig; det blev verkligen inte några kravlistor riktade till kommunen. 

Deltagarna förväntade sig inget ekonomiskt stöd. Kanske berodde detta delvis på arbetssättet där man 

lyfte sig ut ur det som var för att istället skapa visioner där man utgick från sina egna engagemang. 

Den andra förklaringen är att man insåg att man inte kunde förvänta sig mer pengar och att för att få 

saker gjorda behövde man sätta igång själva, hjälpas åt och genomföra dem.  
 

Aktiviteten ökade. Exempelvis berättade man redan vid andra mötestillfället i en av byarna att man 

hade anlagt boulebanan som fanns med i visioner vid första mötet. Några som var med vid mötet hade 

tillgång till det material som behövdes, så det var bara att fixa. Nya byalag bildades, pubaftnar 

startade, en ekobygrupp satte fart och skolgårdar rustades upp. Arbete med att få till stånd cykelbana 

och planering för renovering och miljöprofilering av skola började. En by arrangerade möte om att 

utveckla skolan dit man bjöd in kommunen. 
 

I slutet av treårsperioden hade sju byalag startat eller var i begrepp att 

börja med att ta fram utvecklingsplaner som en fortsättning på idé- och 

visionsseminarierna. Ytterligare möten skedde därefter i byarna där inte 

Agenda-gruppen närvarade. Övriga byar hade inte hunnit så långt att de 

kunde ta ställning till utvecklingsplaner. Behovet av kontakter i 

kommunen ökade och två personer anställdes genom “arbetslöshetsåtgärd” 

för att stödja byarna i deras arbete och hjälpa till med kontakten mellan 

kommunen och byarna. Det handlade om att vara bollplank och förmedla 

kontakter och kunskaper. På så sätt kunde också den kommunala 

organisationen lära av det lokala utvecklingsarbetet. 

  



 

 18 

Vid intervjuerna med personer som tidigare deltog i arbetet framkom entusiasm kring minnet av att 

tillsammans tänka fritt och skapa visioner. Det man också minns som positivt var att man gjorde saker 

tillsammans och att vägen från vision till handling kunde gå snabbt. Någon menade att det var lättare 

att samlas kring konkreta saker att göra än runt själva visionerna. 
 

  
 

Citat från intervjuer med de som var engagerade i byarna och vad de minns av arbetet: 
 Ett mycket intressant angreppssätt. 

 Jag gick ju igång på detta! Jag tyckte att detta var jätteroligt och gick in i detta med full inlevelse och vilja. 

 Vi drev lokala frågor med hållbarhetstänk - många frågor levde kvar. 

 Fantastisk uppslutning i byalaget och puben. Det hände mycket, från idé till beslut gick snabbt, olika 

personer fixade snabbt t ex grävare, flakbil mm mm. 

 Odelat positivt, lustkänslor, 4-5 år verkligt roliga, jobbigt men roligt, skapade framtidstro 

 Jag lärde mig skitmycket i denna process. Kan prata och spekulera i vida termer “som om” det var så.  

 Bättre att samlas kring och utgå från konkreta saker än kring visioner. Det födde vårt engagemang. 

 Hållbar utveckling lokalt. Vi gjorde iordning skolgården. Drog igång byalaget, vilket ledde till att man i 

samhället diskuterade olika frågor. Det var mycket som kom upp. Blev ett lokalt demokratiskt forum. 

 Det handlar om livet - inte regler! Det lyckades vi fånga i Agenda 21-arbetet. Att vara inbjudande!  

 De två första åren var fantastiska, puben öppen, 100 deltagare. Mycket folk på vårliga städdagar. 

 Vi skiter i alla olyckskorpar, vi ska ha skitroligt. Värvningskampanjer, varje person kontaktar fem. 

 Vi lade mycket ideell tid på att renovera och detta gav utdelning. 

 Fick med mig mycket från agenda 21-arbetet som betydelsen av visioner. Även i rollen som politiker kommer 

värdet av visioner och förhållningssätten till uttryck. 

Problemen 

Var man inom den kommunala och politiska organisationen odelat positiv till arbetssättet? Nej så var 

det inte. Förvånat kunde vi konstatera att få politiker deltog på idé- och visionsseminarierna och få 

politiker plockade med sig av de sammanställda visionerna som vi kopierade upp vid presentationer 

för kommunfullmäktige. Det fanns en skepsis från en del politiker inför att ställa frågan till människor 

om hur de ville att framtiden skulle se ut i sin bygd. En farhåga fanns att det skulle skapa önskelistor 

riktade till kommunen och att man lokalt bara ser till sina egna intressen. Ibland framkom också 

tanken om att det inte är invånarna som ska ha visioner för bygdens utveckling utan att detta är något 

som de politiker man väljer ska ta fram.  
 

Det hela gav en ambivalent känsla när man från politiken gav klartecken till arbetssättet samtidigt som 

få av politikerna själva deltog i idé- och visionsseminarierna. Det var något som inte stämde. Varför 

kom man inte? Ett svar som gavs oss av en ledamot var att hen var rädd att ställas till svars för något. 

Det fanns brist på tillit i många olika riktningar; inom partipolitiken, mellan politiker och tjänstemän 

och mellan politiker och byinvånare. 
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Citat från intervjuer kring hur det var då: 
 Det fanns också en misstänksamhet från politikerna mot byalagen vid denna tiden. Rädsla för kravlistor med 

orimliga krav. 

 Det var trögt bland politikerna som mest bestod av äldre herrar.  

 Många tyckte det var flummigt, konstigt och kostade dessutom pengar. För dessa ska det synas, byggas och 

ha en budget. 

 Det fanns en vi och dom-mentalitet. Både hos folk i byn och hos kommunen. Det sänkte engagemanget i 

byalaget 

 

Vi började alltid med att träffa byalaget för att berätta om tankarna och för att höra om de ville 

arrangera mötet och stå för inbjudan, vilket de i samtliga fall ville. Alla idé- och visionsseminarier var 

inte identiska, men i överenskommelsen ingick att alla i socknen skulle bjudas in liksom kommunens 

politiker. Arbetssättet kunde givetvis vara utmanande för personer inom byalaget eller för de som kom 

till idé- och visionsseminariet. I början fanns förväntningar om att vi skulle föreläsa mera, beskriva 

hotbilderna och komma med svar på vad som skulle göras. Att fråga var och en om deras visioner för 

framtiden och om vad man själva hade för idéer och engagemang lokalt kunde ibland vara en 

provocerande fråga. Man ville att kommunen skulle komma med svaren. Reaktionerna varierade från 

by till by och från person till person.  
 

Det fanns ibland också komplikationer med att skicka ut sammanställningar av visioner från det första 

mötet. De kunde uppfattas som orealistiska, framför allt av dem som själva inte deltagit i seminariet. 

Man förstod inte alltid att visionerna var en sammanställning av en stor grupps människors inre 

önskan och längtan. Sammanställningarna bestod också av en blandning av tidsmässigt närliggande 

och snabbt genomförbara delar och andra delar som kanske låg långt in i framtiden. En del uttryckte 

sina visioner mer poetiskt och känsloladdat, vilket kunde uppfattas som “flummigt” av andra. 

Negativa omdömen kunde sprida sig om vissa personer började prata negativt om visionerna. Detta 

kunde politiker lättare ta till sig, särskilt om man redan från början var lite tveksam till arbetssättet. 

Agenda-gruppens utmaningar 

Även för oss själva var arbetet en utmaning. Vi provade nya metoder och arbetssätt, vi gav oss in i 

möten och situationer där vi inte visste vilka resultaten skulle bli. Detta var i hög grad en tillitsövning. 

Endast genom att våga prova kunde vi lära oss och för det behövdes ett klimat av tillit som vi 

samtidigt behövde vara med och skapa. Gruppen arbetade också med eget visionsarbete för att själva 

bli mer tydliga och konkreta. 
 

Agenda-gruppen kom att arbeta på många fronter samtidigt. Arbetet med byarnas visionsarbete som 

skulle kopplas till fördjupade översiktsplaner var en viktig del. En annan var det interna arbetet i den 

kommunala organisationen för att förmedla resultaten från seminarierna och förbereda förvaltningarna 

på att stödja arbetet. Att rikta oss utåt för att berätta och förmedla erfarenheter till andra kommuner en 

tredje verksamhet. Sist, men inte minst, handlade arbetet om att utveckla själva Agenda 21-gruppen 

genom att reflektera tillsammans; ibland med input och spegling av externa resurspersoner. Detta, 

tillsammans med drivkraften från den egna visionen, hade stor betydelse för uthålligheten och 

förmågan att hålla samman helheten. 
 

Den kreativa och tillitsfulla känslan som fanns i Agenda 21-gruppen fanns inte på samma sätt i den 

kommunala organisationen eller inom den politiska styrgruppen för Agenda 21. Vi förvånades över 

den avvaktande stämning och att de kreativa öppna samtalen var ovanliga. Detta skapade frustration; 

varför denna njugga attityd när vi fick så positivt gensvar ute i bygderna? Agenda 21-gruppens tankar 

och idéer behövde jordmån för att kunna tillämpas och utvecklas, inte minst inom den kommunala 

organisationen. Agenda-gruppen kände att den riskerade att bli en isolerad farkost som drog ifrån mer 

och mer. Gruppen insåg detta problem och kämpade för att få tid dels för eget utvecklingsarbete, dels 

att kommunicera och implementera förhållningssätt i den kommunala organisationen. För att få syn på 

oss själva och de sammanhang som vi verkade i, valde vi ofta att träffas på annan plats än 

kommunhuset och ibland även utanför kommunen. Frågor och perspektiv från våra externa mentorer 

var mycket värdefulla.   
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Från minnesanteckningar med en företagspsykolog Josef Frischer (som studerade kunskapsöverföring) 

kan man förstå de problem som gruppen brottades med. Här kan man se att gruppen led av tidsbrist. 

Det blev snabbt många trådar och det genererades många idéer som någon sedan skulle arbeta med. 

Något som kom upp var också passiviteten, tystnaden och även kritik från politiker. Mycket av 

samtalet handlade om den misstro som uttrycktes mellan politiker och tjänstepersoner och hur vi 

istället skulle kunna bidra till att skapa ett tillitsfullt samarbete med politikerna. Det handlade också 

om hur vi skulle kunna öka kunskapsöverföringen utanför gruppen och hur gruppen skulle kunna 

öppna upp, bjuda in fler och växa. Vi talade också om hur agenda-gruppen på olika sätt skulle kunna 

beskriva och uttrycka sina erfarenheter till omgivningen. Josef ville betrakta oss som “experter ute i 

verkligheten, där vi så småningom blir konsulter åt andra. Precis som byarna ska förmedla 

erfarenheter till andra…” 

 

Några citat från Josef som speglar en del av samtalet: 
 Kreativitet är bra, men man kan drunkna, man måste prioritera. 

 Strukturera för kreativitetens skull. Den största ofriheten är där inga regler finns - ett fängelsets boning. 

 Var inte produktionsinriktade, processen är viktigast, sedan faller bra produkter ut. 

 Det största motstånd som finns är mot nya metoder, idéer... 

 Många, de misstänksamma, blir ännu mer misstänksamma av öppenhet. Öppenhet är hotfullt! 

 De (politikerna) är alltid utsatta för baktaleri. Vi är inte motståndare som vill skjuta dem i sank. Vi vill 

entusiasmera dem och ge mera stöd. 

 Se människor som det lilla barn de är. Rädda, fast vill verka stora. Känner de sig hotade börjar de hota. 

Börja inte brottas, gå och köp godis. 

 Öppna er värld, bjud in människor. 

 Kodifiera er kunskap så mycket som möjligt, gör den explicit. Träna att verbalisera kunskapen. Skriv dagbok 

och mötesanteckningar. 

 Man måste verbalisera precis som en poet kan verbalisera kärlek. 

Vad hände efter Agenda 21? 

Den kommunala organisationen 

Agenda 21-arbetet 11 byar i Svenljunga skulle efter tre år fasas in i den ordinarie verksamheten. 

Agenda 21-gruppen och agenda 21-samordnartjänsten avvecklades. Detta innebar i praktiken att det 

inte fanns någon som gjorde det konkreta fortsatta arbetet. Ingen tog vara på byarnas visioner, 

engagemang och arbete som underlag för fördjupade översiktsplaner och som en del i kommunens 

utveckling mot hållbarhet.   
 

Två av medlemmarna i Agenda-gruppen fick nya chefsroller och försökte tillämpa ledarskap för ökad 

hållbarhet inom förvaltningen respektive i kontakterna med medborgarna. Likaså försökte alla tre 

kvarvarande Agenda-gruppmedlemmar att påverka kommunens organisation i stort vid den 

omfattande omorganisation som genomfördes i slutet av 90-talet. I viss mån gav ansträngningarna 

resultat, men inte tillnärmelsevis i den utsträckning som de såg som möjlig och önskvärd. Efter några 

få år hade samtliga i Agenda 21-gruppen lämnat Svenljunga kommun. Tidvis stor personalomsättning 

angavs vid intervjuerna som en av anledningarna till att det var svårt skapa kontinuitet och djupare 

förståelse för agenda-arbetet. 
 

Kommunen antog 1998 en övergripande miljöpolicy i tio punkter för kommunen, där en punkt 

handlade om samverkan med invånare, företag och organisationer. Detta fungerade som ett visst stöd 

för den fortsatta samverkan med byarna. Kommunens miljövårdsprogram knöt miljöarbetet till 

kommunens budgetarbete. Politiker i styrgruppen kände stolthet när hela projektet redovisades i 

kommunfullmäktige 1998 och man upplevde att helheten var bra. Agenda 21 handlar dock mycket om 

förhållningssätt vilket visade sig vara svårare att tydliggöra. 
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Det man sedan uttryckte var att inget hände. En uppgiven, besviken känsla infann sig med tiden. Det 

fanns problem med bristande kommunikation från kommunfullmäktigebeslut ut i organisationen. 

Andra problem var konflikt, dåligt samarbete och dålig kommunikation inom och mellan politiska 

partier.  Miljöutskott som hade haft uppdraget att ta fram miljövårdsprogrammet togs bort runt 2010. 

Miljöfrågan ansågs så viktig att den skulle hanteras av kommunstyrelsen i helhet. Lösryckta 

miljöfrågor togs upp på kommunstyrelsen under en period men det dog ut. “Ingen driver 

miljöfrågorna idag. Det är allas ansvar vilket innebär att ingen tar ansvar.” 

 

Citat från intervjuer: 
 Miljöpolicy, miljövårdsprogram och Agenda 21. Agenda 21 handlar om förhållningssätt – detta är nog den 

svåra biten egentligen. 

 Stolt över hela projektet – helheten var bra. Jag var väldigt stolt över att presentera resultatet i 

kommunfullmäktige 1998. 

 Sedan hände inget… det rann ut i sanden. 

 Efter att ha lagt ner Agenda 21 skulle man ta fram en vision för kommunens verksamhet. Man använde 

begrepp som “underifrånmodell”, men gjorde det till något helt annat där resultatet man skulle komma fram 

till i princip redan var formulerat. Det blev en dolt kontrollerad och styrd process där det överhuvudtaget 

inte handlade om att ge reell makt och inflytande till medarbetarna.  

 Problem med konflikter och dålig kommunikation inom och mellan politiska partier. Frånvaro av drivande 

personer. 

 Målstyrning från politiken ska leda till verksamhet. Alla nämnder, förvaltningar tittar på hur de kan bidra till 

att nå målen kopplat till sin internbudget Blir lätt visioner – inte alltid uppföljningsbara verksamhetsmål. 

 Vi har solfångare på badhuset. Skolorna tagit bort olja och ersatt med värmepumpar. 

Byarna 

Vid intervjuerna under förstudien kan man se att Agenda 21-arbetet gav avtryck hos enskilda personer 

och i flera byar. Några politiker och byalagsaktiva beskrev vad som hände i byn och vad man 

upplevde. Det finns flera exempel på personer som var byalagsaktiva då och som sedan även 

engagerade sig politiskt. 
 

De byalag som bildades finns kvar idag men det engagemang som fanns då har i flera fall dalat av 

olika anledningar. Eldsjälar som var aktiva kan ha försvunnit och generationsskiften nämns runt 2001. 

Det breda dynamiska och glädjefyllda engagemanget verkar i vissa fall med tiden övergått i trötthet 

och stelnade mötesformer. Man tar upp att det finns en konflikt mellan de som vill ha det strukturerar 

organiserat och de som vill ha det mer fritt kreativt. Det nämns också att det idag är svårt att samla 

människor och att det kan vara svårt att få bra samverkan mellan de lokala föreningarna, ibland finns 

till och med en rivalitet. Samtidigt finns det idag byalag med stort engagemang och inspiration. 

Citat från intervjuer: 
 Byalaget startade efter Agenda 21. 

 Efterdyningarna av Agenda 21 levde kvar länge. 

 Byalagen har utvecklats mycket efter agenda 21-arbetet. De har blivit tränade på att samarbeta. 

 Jag fick med mig mycket från agenda 21-arbetet som betydelsen av visioner. Även i rollen som politiker 

kommer värdet av visioner och förhållningssätten till uttryck. 

 Under en ganska lång tid var bedrevs levande aktivitet, men som samtidigt skapade konflikt med dem som 

ville ha mera ordnade former. Byalaget “hijackades” av krafter som lade större vikt vid 

föreningsformaliteter och därmed dog också hållbarhetstänket och det kreativa och levande. 

 Efter 4-5 år började dock intresset och aktiviteten minska. Hade också blivit kritik mot puben, någon hade 

festat lite för mycket. 

 Det finns en vi och dom-mentalitet. Både hos folk i byn och hos kommunen. Det sänkte engagemanget i 

byalaget. 

 Huset mitt i byn som användes av föreningarna är sålt. Föreningarna har spridit ut sig. Byalaget har lokal i 

bygdegården. 

 Mycket hände under de åren. När tog det slut? 

 Några av de etablerade tog över, vilket gjorde att det blev formellt och tråkigt. Formen är mötesdödande; 

ordförande, sekreterare, kassör. 
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 Ingen ville vara representant på kommunmöten för byalagen. När man är ordförande öser det in information 

som man ska ta del av. 

 Vi ville inte vara lokomotiv hela tiden. Detta ledde till att engagemanget dog. Blev nästan lite konflikt. 

Byalaget bedrivs nu av några få.  

 Paragrafer och stelhet gjorde att det dog. 

 Tror mycket på byalag och föreningslivet men också sett svårigheterna. För få engagerade och engagerade 

bränner ut sig. Proffsföreningsmänniskor finns med överallt, har åsikter om allt. 

 Allt skulle göras under några få år. 

 Vi slet kanske ut folk, både tjänstemän och politiker. Byalag m.fl. kanske kände sig pushade.  

 Varför fungerar inte byalaget efter detta? Svårt att rekrytera. Rädsla att ta ledarskap. 

 Generationsskiften i många byar sedan 2001. Nya obeprövade personer. Krävs mycket av dem, så mycket att 

förstå, så mycket att läsa. Hur mycket tid lägger vi på att hålla oss uppdaterade? Tillgång till elektronisk 

info. Krävs mycket av alla idag - hur mycket orkar man engagera sig?  

 

Strax efter Agenda 21-arbetet i Svenljunga startade “Hela Sverige ska leva” en kampanj med 

utvecklingsplaner. Kommunen anställde en landsbygdsutvecklare. Eftersom förankringen med 

utvecklingsplaner och fördjupade översiktsplaner i kommunen var osäker var det risk att det blev ett 

glapp mellan dessa två “projekt”. I början på 2000-talet var det stort med byalagsutvecklingen. 

Kommunerna överlag satsade på landsbygdsutvecklare. Det startade två Leader-projekt kring 

samverkan mellan byar, “Livskraftiga orter” med olika tematiska träffar där man exempelvis bjöd in 

företrädare för framgångsrika byar. Byalagen (i hela landet) var aktiva med att skriva 

utvecklingsplaner vilket peakade 2007. Vissa kommuner utnyttjade byalagen. Förra programperioden 

för Leader drevs ett nytt projekt för att skriva utvecklingsplaner. Det fanns då inte så många lokala 

byautvecklingsgrupper kvar och det var inte så många intresserade. Kommunerna har börjat dra ner på 

landsbygdsutvecklingstjänster och nu är intresset lågt för utvecklingsplaner i byalagen.  
 

Det nämns att byalagen fick mer inflytande i kommunen när centerpartiet regerade. Man började med 

en “byalagspeng” där byalagen själva fick bestämma och komma överens om hur den skulle fördelas. 

De skulle på så sätt bli en starkare “motpart” mot kommunen. Kommunen började med återkommande 

byalagsträffar med ett kommunbygderåd där några representanter för byalagen träffade politiker och 

tjänstepersoner från kommunen. Det beskrivs dock som svårt att få ut informationen brett i byarna. 

 

Några saker som nämndes som en igångsättning av engagemang i byalagen var fiberutbyggnaden runt 

2010 och de nyanlända särskilt under senare tid, runt 2015. I båda fallen nämns samarbetet med 

kommunen som bra. 

Hur förstudien utvecklades  

En process med samtal, frågor och mönster  

Idén till förstudien togs emot med intresse och nyfikenhet både från Leader Sjuhärad och de 

kommunala tjänstepersoner som vi först tog kontakt med. Under ansökningsprocessen var det naturligt 

att börja samtalet med kommunens landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare och 

kommunutvecklare. Under arbetets gång kände vi oss accepterade och välkomnade av både politiker 

och tjänstemän.  
 

Ur minnesanteckningarna från ett av dessa möten: 
“En reflektion efter mötet är att det uppstod ett kreativt rum, där man kunde börja spåna mer fritt och prata från 

hjärtat. En tillit fanns eller uppstod efter en liten stund. Samtalet handlade mycket om hur detta kreativa rum 

saknades i kommunens möte med medborgare/medborgarförslag. De blev faktiskt ett visionsbyggande där bilder 

av önskvärda strukturer och förhållningssätt formulerades av ett kreativt rum för möte mellan medborgare, 

företag, kommuntjänstepersoner mfl, där man kan lägga sina roller åt sidan för att istället hitta kreativa 

lösningar. Varje möte som detta behöver uppmärksammas och reflekteras över. Vad hände? Varför? Att känna 

glädje över att det kreativa rummet uppstod!” 
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Eftersom vi själva var en del i processen startade vi med ett eget mindre visionsarbete för att se hur 

våra bilder av det vi ville nå såg ut. Våra engagemang innebar också en möjlighet att bli mer 

personliga i mötet med personer och grupper under arbetets gång.  
 

“En stor grupp människor möts, pratar, skrattar, det finns också allvar, samtalar engagerat, böjer sig mot 

varande, är intresserade, uttrycker värme. Det uppstår en rymd runt samlingen, en atmosfär som sträcker sig 

långt ut. Genom att se gruppen blir man smittad, nyfiken. Vad pratar de om? Rymden runt gruppen är en vision 

som håller på att växa, den spänns upp av gruppens ord och samtal. Visionen består av en djup och stark insikt. 

Att deras egna och varandras inre är en förutsättning för en framtid. Visionen sprider sig och griper tag i fler. 

Det är så här vi skapar hållbar utveckling, mångfald, hälsa, tillväxt och ekonomi.” 

 

En iakttagelse som vi tidigt gjorde var att vårt eget arbetssätt var en process i form av en vågrörelse. 

Vågdalarna bestod av reflektion varifrån vi tog med oss det som vi fick syn på till vågtoppen där nästa 

moment genomfördes. Erfarenheterna från detta togs åter med ner till en vågdal där vi reflekterade 

över vad som hänt. 

 
 

Strax efter att ansökan blivit beviljad presenterades förstudiens frågeställningar, syfte och upplägg för 

kommunfullmäktige. 
 

Det var inspirerande och roligt att få möta byalagsaktiva, tjänstemän och politiker för att höra deras 

tankar, engagemang och frågor. Vi träffade kommunalråd, oppositionsråd och kommunchef för samtal 

som var både långa och öppna. Med tiden såg vi återkommande och gemensamma mönster som vi 

även kunde koppla tillbaka till det tidigare Agenda 21-arbetet. Ett återkommande mönster var en 

känsla av vi-de och samtidigt en önskan om ett Vi där man kunde börja samverka bättre. Detta verkade 

kunna finnas i alla sammanhang och mellan olika grupper. Just denna fråga hur man kan utveckla ett 

vi för att kunna samverka bättre blev än mer angelägen. 
 

Med tiden blev också både kommunens möjligheter och utmaningar tydligare. Det fanns en spänning, 

särskilt mellan den kommunala organisationen och starka byalag i kommunens södra delar kring både 

lokala och kommunövergripande frågor. Politiker kunde känna sig påhoppade i synnerhet efter en 

oönskad skolnedläggning. “Man blir kidnappad om man kommer ut ensam. Blir ställd mot väggen. Få 

vågar därför komma.” Samtidigt som byalagen sågs som viktiga fanns tankar om att deras 

engagemang istället borde uttryckas inom kommunpolitiken. Det blev också samtal om vad som 

skapar engagemang; att en yttre fiende och vi - de kan mobilisera människor, men är det hållbart i 

längden? Frågeställningarna utvecklades ytterligare kring om ett lokalt engagemang också kan stärka 

ett övergripande politiskt engagemang. Behovet av större helhetssyn och att planer och program ska 

samverka och stödja varandra bättre lyftes också. Den stora utmaningen att vara politiker i en 

landsbygdskommun blev tydlig. Även mellan kommunen och mer centrala myndigheter skapas lätt ett 

vi-de och uppifrånperspektiv. Man lyfte exempelvis de orättvisa villkoren som gör att det är dyrare att 

bygga företag i Svenljunga jämfört med större städer. 
 

I Svenljunga fanns ett bra exempel då man till stor del lyckades att överbrygga ett vi-de och skapa ett 

Vi; nämligen i förhållande till de flyktingar (och även kommunplacerade) som hade kommit i stort 

antal främst runt 2015. Vi fick i flera sammanhang beskrivet för oss hur dessa nya invånare i 

kommunen dessutom bidragit till förhöjt engagemang, inspiration och nya aktiviteter både politiskt 

och lokalt i byar. Grävningen av fiber lyftes också fram som ett gott exempel då samarbetet mellan 

kommunen och byarna fungerat bra. 
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Vi konstaterade att frågorna inte bara är aktuella för Svenljunga kommun utan även centrala i troligen 

de flesta kommuner och samhällen. 
 

Citat från intervjuer: 
 Byalagen fungerar som bäst när det finns en yttre fiende. Mycket aktivitet drog igång med 

vindkraftsplanerna.  

 Framtidsprognosen att Svenljunga avfolkas, en av de kommuner som drabbas hårdast, ett slag i 

ansiktet.  Frågan som ställs till oss - vad ska ni göra åt detta nu då?  

 Kapitalförsörjningsproblem. Dyrt att låna för industrilokaler i Svenljunga jämfört med ex Viared i Borås och 

Stockholm. 

 Oerhört tufft att vara fritidspolitiker. Beundrar dem - en jättesvår situation där man fattar beslut som berör 

bybor, grannar, föräldrar, fritidsledare, ideella föreningar.... Lätt när det finns pengar men svårt när det är 

neddragningar som påverkar folk privat. Inte lätt att t.ex. vara politiker med ansvar för barnomsorg på 90- 

talet. Lättare att vara politiker i större kommuner. I Svenljunga känner alla dig.  

 Mer insyn leder till att man vill ha mer inflytande och samtidigt mer missnöjda med demokratin. Politikens 

roll är att se hela kommunen. 

 Flyktingar har skapat förbättrad samverkan. En övergripande grupp som samverkar sattes in. Kommunen 

har fått en boost av flyktingar; förbättrade samhället. 

 Invandringen är en fråga som diskuteras en hel del inom M i Svenljunga, en av de kommuner som har tagit 

emot flest ca 1000. Kommunen placerar många i byarna. Många är aktiva. Förläggningar i Kalvsjögården 

och Holsljunga vandrarhem.  

 De som är placerade tar vi hand om. De asylsökande tar migrationsverket och frivilliga hand om. Stort 

lokalt engagemang - kyrkan engagerad. Många invandrare söker sig aktivt till kommunen. Kompisar har 

berättat att det är bra i kommunen, hyfsat generösa, ordning och reda. Ca 80 personer per år väljer att 

bosätta sig här. Byalagen har en roll i att få in dem i samhället.  

 I somras anställde vi flyktingungdomar och svenska ungdomar 4 dagar i veckan under 3 x 2 veckor för att 

jobba ihop. 50 % flyktingar + 50 % svenskar som paddlade, red, lärde sig släcka bränder, demokrati, lagade 

mat från olika kulturer etc. Nu umgås folk över gränserna! Går i blandade grupper.  

 Media rapporterar inget om allt positivt som görs. Vinklade om att ge pengar till ungdomar för lek. 

Parallella projekt i kommunen 

Det fanns en viss oro från kommunen att förstudien skulle störa andra pågående projekt såsom ett 

pågående skolprojektet och arbetet med fördjupad översiktsplan, men även kommunens 

medborgardialog. Ibland fanns kanske även en osäkerhet om förstudiens roll och en oro för kritik. Det 

fanns ibland en avvaktande hållning till förstudien både vilket kanske kan förklaras av detta.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, hade erbjudit hjälp till kommuner med besvärliga frågor 

och i Svenljunga hade man valt skolfrågan. Skolplanen var en besvärande skolutredning. Vissa skolor 

hade tidigare lagts ner. Kommunen blev därmed de drabbade byarnas gemensamma fiende. Det fanns 

ytterligare skolor med få elever. Detta fick man nu hjälp att föra en dialog om.  
 

Vi var närvarande på ett skoldialogmöte, vi berättade om förstudien i medborgardialoggruppen och 

pratade med planarkitekten. Syftet med detta var att få en förståelse för hur arbetet bedrevs och på 

vilket sätt Vision och handling skulle kunna bidra till dessa projekt respektive vad, i dessa projekt, 

som kunde komma till användning i Vision och handling. 
 

I medborgardialoggruppen, med en politiker från varje parti, arbetade man med att utveckla 

medborgardialogen. Medborgarförslag kan lämnas till kommunen och det krävs minst 30 förslag kring 

en fråga för att det ska behandlas i kommunfullmäktige. Få medborgarförslag kom dock in trots att 

alla är “politiker vid köksbordet”. Vid samtal kom det också upp behov om att bättre struktur för att ta 

hand om medborgarförslag som kan beröra bredare frågor. När kommunen går ut för att fråga 

medborgare lokalt för att hitta lösningar handlar det om specifika och avgränsade problem. 

Receptionen höll på att byggas om för att man skulle kunna bli mer effektiv, kundorienterad och öka 

tillgängligheten. Man skulle kunna bli bättre lotsad och sortera klagomål, felanmälningar och förslag. 
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Citat från intervjuer: 
 Medborgarförslag som kommer in och som går på bredd i organisationen, stoppar för att man inte har 

struktur för att ta hand om dem. När en ensam tjänsteman tittar på förslaget ser hen inga lösningar och hen 

har inget mandat att gå till andra förvaltningar för att se hur man kan samverka.  

 Väldigt lite medborgarförslag kommer in, trots att alla är politiker vid köksbordet. 

 Dialogen med politikerna; ingen fingertoppskänsla och inget lyssnande.  

 Bra när kommunen gick ut och frågade byalagen om underlag till ÖP. 

 De djupare politiska frågorna/visionerna vågar man inte ta upp. 

Byalagsmöte 

Vi fick tillfälle att delta på ett av kommunens byalagsmöten där samtliga kommunens byalag deltog. 

Kommunrepresentanter satt uppradade bakom bord längst fram och byalagen satt nedanför bakom 

bord i en u-formation. Under mötet informerade kommunen och dialogen var i princip obefintlig 

mellan såväl kommun och byalag som mellan byalagen. Även vid fikat gick man tillbaka till sina 

platser och pratade med de man redan kände. Rollerna befästes från både byalagens och kommunens 

håll. 
 

Under mötet fick vi möjlighet att presentera tankarna med förstudien och höra intresset från byalagen. 

Mötet blev en avgörande punkt i förstudien eftersom det var ett byalag som tog tag i oss och som 

gärna ville arbeta vidare med frågorna. Det var Håcksviks byalag. En viktig fråga som direkt 

formulerades från byalagets sida var hur byalagets just nu stora engagemang skulle kunna bli uthålligt 

och inte, som skett på många andra platser, tyna bort. Vi bestämde då att vi skulle träffa byalaget i 

Håcksvik. Vi hade redan fått klart för oss att det fanns en historia som skapat en infekterad relation 

mellan Håcksvik och kommunorganisationen i samband med nedläggningen av Håcksviks skola. 
 

Innan vi träffade byalaget mötte vi Annika Andersson på Leader-kontoret för att samtala med henne 

om hur förstudien utvecklades och för att få idéer om hur man skulle kunna arbeta vidare efter 

förstudien. Annika hade även tidigare arbetat som tjänsteman i Svenljunga kommun. Något som man 

från Leaderkontoret efterlyste var aktiva byalag som fungerade som samlande kraft, en 

paraplyorganisation och råd för föreningar, företag och organisationer lokalt. Med bygdens utveckling 

som perspektiv vore det idealt med representanter från ortens föreningar, företag och offentlighet 

(skola, äldrevård, butiken, fabriken etc.). Hon tryckte också på att man måste få med yngres 

perspektiv; att byalagen består av alla grupper. Sedan kan alla aktivera sig i olika verksamheter, utan 

att behöva drifta själva byalaget (eller andra föreningar). Annika påtalade att det kan vara svårt att få 

till stånd den ömsesidiga respekten när det har uppstått en motsättning mellan kommunalt beslut och 

lokal vilja. Vi vill hitta en samarbetsmodell och verktyg som fungerar i både “krig och fred”. 

Håcksviks byalag 

Samma dag mötte vi Håcksviks byalag. Vi fick intrycket av 

att byalaget i stor utsträckning arbetade på det önskvärda sätt 

som Annika beskrivit en stund tidigare. 
 

Håcksvik har sedan länge haft ett engagerat byalag, så även 

under agenda 21-arbetet. Man genomförde tre idé- och 

visionsseminarier och började med utvecklingsplan. 

Grunden i visionerna likande mycket de från de andra 

byarna. Här följer några utdrag från Håckviks visioner från 

1996: 
 

 Lägenheter som tidigare varit tomma är nu uthyrda 

 Det finns en fritidsgård i Håcksvik och ett aktivitetshus som är 

tillräckligt stort 

 Folk bosätter sig i Håcksvik och de som bor där har en känsla för bygden. 

 Vi förstår att livskvalitet är att ha vänner, att ha en själ som mår bra och att vara en god människa. 

Svenljunga & Tranemo tidning 1996-02-01 
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 Samlingslokaler och aktiviteter finns på orten. 

 Vi lever i en social miljö där man värnar om varandra, man har tid för varandra. 

 Vi lyssnar på varandra och allas talan accepteras. 

 God gemenskap via lokalt kafé, pub…. 

 Turisterna kommer gärna till trakten där de kan uppleva den fina naturen. 

 
Byalaget berättade Håcksviks historia: 
Affären försvann 2002 varefter byalaget köpte den. Affären blev en tom lokal och som ett “monument 

av tristhet”. Tjejen som körde glassbilen bloggade om rutten genom Håcksvik som en “rysare”. Det 

fanns massor av tomma hus och en räcka av till salu-skyltar stod längs vägen. Där skulle vi dö! Det 

var då vi insåg behovet av mötesplatser. Vi bestämde att starta loppis i affären. Det blev en informell 

mötesplats och det startades visionsmöten. Man jobbade mycket med skolfrågan. Företaget AJAB tog 

initiativ till och finansierade idrottshallen. Vi bildade fastighetsbolag med 21 aktieägare. Idag finns 

det fjorton lägenheter som alla är uthyrda och vi har en kö. Vi lade mycket ideell tid på att renovera 

hyreshusen och detta gav utdelning. Man har inflyttning trots att här inte finns några 

kommunplacerade invandrade eller flyktingboenden. Vi testade med pub en fredag i varje månad. 

Oftast kommer 40 - 80 personer och det är alltifrån barn till åldringar. Det var precis lika värdefullt 

om det så bara kom fem personer. Det är de som kommer som är de viktiga, vi grunnar inte på de som 

inte kom. Det finns också en aktiv ungdomssektion i byalaget. Nu finns många mötesplatser som 

skaparverkstad, puben, idrottshallen och snöstjärnespåret.  
 

  
Natur längs Stångån och byalagets turistinformation. Foto: Susanne Elofsson. 

   
Siggerberg, den tidigare affären som nu är loppis. Foto: Susanne Elofsson. 

  
Fest i bygdegården och delar av byalaget. Foto: Susanne Elofsson. 
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Skolan lades ner 2015 vilket skapade en infekterad relation till 

kommunen. I backspegeln såg byalaget dock detta som en positiv 

igångsättare för det lokala engagemang som vi nu ser. Lokalerna har 

tagits över av förskolan. Fritidsgård startade under hösten 2017 där 

ungdomar är ledare. Visionsgruppen skulle dra igång igen i början av 

2018. Det mest aktuella var industrihotell, skolan och fler bostäder.  
 

Byalaget består främst av kvinnor som är drivande i arbetet. Det kan 

ha bidragit till att bryta barriärer och prestigelöshet. “Man måste få 

testa. Saker läggs på bordet, lägger till idéer, provar, ändrar. Vi 

lägger fram idéer som inte är färdiga och så hjälps vi åt att forma till 

dem. När det uppstår problem är det ok att lyfta upp saker för att röja 

bort dem. Gå vidare! Det går över och kan bero på inre 

omständigheter som påverkar. “ 
 

Alla föreningar är representerade i byalaget och samverkan sker även med kyrkan och företag. 

Håcksviks byalag fungerar som paraplyförening. Håcksviksrevyn drar in pengar som kan användas till 

verksamheter i olika föreningar i byn. Susanne i byalaget ritar en bild av hur alla delar hänger samman 

och där det finns röd tråd. Byalaget är som själva modern, som kan ge resurser och näring i hela 

systemet. 
 

Byalaget har en hemsida http://www.hacksvik.se/byalag.html där man kan se bilder och läsa om vad 

som händer. Deviserna “Håcksvik tror på mer” och “Vi väntar inte på att förändring skall ske - Vi 

arbetar tillsammans för Håcksviks framtid” sammanfattar byalagets anda. 
 

Vi kände att här finns förhållningssätt som ger ett kreativt och öppet klimat som leder till samverkan 

och att visioner omsätts i handling. Det finns ett starkt engagemang och vilja att lösa saker som är en 

stor möjlighet för den lokala och kommunala utvecklingen samtidigt som det utmanar politiken och 

den kommunala organisationen. Byalaget uttryckte att man vill vara öppet mot omvärlden och 

helheten i kommunen och vill ha en bättre dialog med politiken. Samtidigt uttryckte man att man inte 

räknar med hjälp från kommunen för att inte bli besvikna. “Vi är vi, vi är som en egen kommunen, vi 

gör det själva och räknar inte med att få någon hjälp för att inte bli besvikna. “ 

 

När vi frågade byalaget om man ville delta i en workshop med kommunpolitiker och tjänstemän 

svarade man genast ja. Man ville även arrangera mötet och bjuda in till en dag i Håcksviks bygdegård. 

Samtidigt fanns en viss tvekan som märktes mer efterhand: Vad skulle en workshop leda till? Vad 

skulle fokus för workshopen vara?  

  

http://www.hacksvik.se/byalag.html
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Planering för workshop 

I en avrapportering till politiker och tjänstepersoner skrev vi: “Vi tror att exemplet Håcksvik och 

Svenljunga kommun står för mycket stora möjligheter som vi gärna vill arbeta vidare med i förstudien. 

Detta kan vi göra genom ett möte mellan byinvånare, tjänstemän och politiker. Mötet behöver då 

präglas av tillit, där vi har klara spelregler och där vi för en stund kan lämna våra roller för att gå in 

i en ömsesidig dialog. Först då kan vi tillsammans upptäcka nya perspektiv, lösningar och bli verkligt 

kreativa. Vi kan då också få svar på de viktiga frågorna. 

 

Vid en workshop läggs tidigare konflikter åt sidan. Det handlar istället om att prova ett arbetssätt för 

att mötas och tillsammans undersöka hur vi kan samverka för att skapa en hållbar utveckling såväl 

lokalt som i kommunen som helhet. I detta kan man använda olika utgångspunkter. Leader-kontoret 

har sett frågor om hållbar utveckling eller servicepunkter som angelägna. Ett fokus kan helt enkelt 

vara de viktiga frågor som kommit upp vid samtalen som: Hur uppstår och behåller man långsiktigt 

ett lokalt engagemang samtidigt som engagemanget för det politiska systemet stärks och vi ser till 

helheten? Hur samverkar vi bättre för att skapa en hållbar utveckling både lokalt och i kommunen 

som helhet? 

 

För att det ska bli bra behövs ett förmöte för att tydliggöra förhållningssätt med politiker/tjänstemän 

respektive byinvånare var för sig. Ett möte för politiker och tjänstemän skulle förslagsvis kunna 

läggas innan ett kommunfullmäktige. Vi behöver också komma fram till ett fokus för det senare 

gemensamma mötet.Vi är övertygade om att ett möte genererar mycket viktiga kunskaper och 

erfarenheter i förstudien. Dessa kan bidra med idéer till kompletterande verktyg till kommunens 

pågående arbete med ÖP, skolutveckling, invandring och näringslivsutveckling och hur kommunen 

mer uppfattas som en helhet genom mer samverkan inom organisationen. Det kan också bidra till att 

roller som politiker och tjänstemän stärks och blir tydligare. Det kan också ge idéer till hur man ökar 

deltagandet i centralorten Svenljunga.” 
 

Vi hade mött ett verkligt intressant byalag men som samtidigt hade en spänd relation med kommunen. 

Här fanns en möjlighet att genomföra en workshop där viktiga kunskaper skulle kunna bli synliga 

samtidigt som ett vi-de kanske skulle kunna överbryggas. När vi presenterade de mönster vi hade sett 

och önskan om att genomföra en workshop uttrycktes dock en oro, främst från politiskt håll, att den 

tidigare konflikten med skolan skulle bli ett ämne under en workshop och att det åter skulle röra upp 

känslor. Det blev även tydligt att det fanns en gammal konflikt mellan den mer glesbefolkade södra 

delen av kommunen och centralorten. En oro fanns för starka byalag som antogs ha alltför stora 

egenintressen som stod i konflikt med kommunens övergripande helhetstänkande. Det fanns dessutom 

en farhåga att det lokala engagemanget innebar en konkurrens om engagerade personer som istället 

skulle behövas inom kommunpolitiken. Kanske fanns också oro att en workshop skulle sätta igång 

höga förväntningar från byalaget eller andra byalag.  
 

Det gick trögt och det började kännas svårt, kanske för svårt. Vissa politiker var svåra att nå, det 

kändes som en del inte ville möta byalaget. Ville de ens möta oss? Vi var nära att ge upp. Vi började 

fundera på att släppa tanken om workshop. Fortfarande skulle vi kunna dra slutsatser och kunna skriva 

en rapport. Att släppa tanken på att prompt genomföra en workshop kändes befriande. Det blev en 

viktig vändpunkt då vi insåg att vi kunde släppa rollen som projektledare med mål och förväntningar. 

Plötsligt kunde vi se steg framåt och vi återfick nyfikenheten som drivkraft att jobba vidare. Arbetet 

måste få ha sin egen takt. Det är inte för vår skull arbetet görs, även om vi lär oss och är en del av det. 

Vi kan se och lyssna och vårt ansvar är att förvalta och ta konsekvenserna av det vi får syn på. 

Slutligen stod det ändå klart att tillräckligt många faktiskt ville att vi skulle ha en workshop 

tillsammans.  
 

Från minnesanteckningarna: 
“Ibland fanns en känsla av otillräcklighet, en rädsla att inte ha kontroll på läget och att inte veta hur vi ska gå 

vidare. En känsla som säkert de flesta känner eftersom ingen kan ha kontroll på läget, vi är alla otillräckliga. 

Det är så lätt att vi förlorar oss i taktikspel och detaljer. Vi reflekterade även kring vikten av att faktiskt släppa 

tanken på att ens försöka förstå och än mindre gå in i dessa spel. Behovet av att släppa detta och dyka djupare, 
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nå djupare lager. Detta behöver ske återkommande för att inte fastna i att försöka lösa allt i huvudet enbart. Att 

hitta det väsentliga, det som berör på djupet, att hitta själva drivkraften eller källan till det som man vill göra. 

Därifrån koppla detta till det som finns på ytan ungefär som nålen i en symaskin som måste dyka ner för att 

hämta upp undertråden så att man kan sy ihop ett hållbart plagg. Man kan gå utanför och betrakta känslorna, 

konstatera dem, reflektera över dem. Förstå dem bättre, kanske se det allmängiltiga i dem.” 

 

Vi kände nu att det var viktigt att välja ett fokus för workshopen som gjorde att alla kunde känna sig 

trygga med att skolfrågan inte skulle komma upp, och att förbereda deltagarna på arbetsmetoden vi 

tänkte använda. Vi landade också i att försöka få ihop en “planeringsgrupp” bestående av några 

intresserade politiker, tjänstemän samt Håcksviksbor som skulle förbereda inför workshopen och 

identifiera personer som borde vara med. Samtidigt försökte vi förbereda och väcka nyfikenhet för den 

kommande workshopen. Vi mötte kommunledning, medborgardialoggrupp och ledningsgrupp 

(chefstjänstepersoner). 
 

Vi bjöd in politikerna till en miniworkshop en stund innan ett kommunfullmäktige. En mindre grupp 

av fem politiker och fyra chefstjänstepersoner deltog. Vi berättade först om vad vi hittills kommit fram 

till i förstudien. Därefter bjöds de in till att djuplyssna kring frågan vad det var för engagemang som 

först fick dem att börja som politiker. De började enskilt för att sedan djuplyssna på varandra två och 

två och avsluta med en gemensam reflektion. Senare på kvällen gjorde vi en liknande miniworkshop 

med Håcksviks byalag där syftet var att hitta fokus för kommande workshop. Även denna började 

enskilt men med frågeställningen: Vad är viktigast för dig med att bo i Håcksvik? Därefter lyssnade 

man på varandra två och två och fortsatte med ett tankehopp in i framtiden när dessa kvaliteter hade 

förstärkts och utvecklats ytterligare. Hur ser det ut i denna framtid? De viktigaste händelserna, 

initiativen och samarbeten för att nå detta skrevs slutligen ner på lappar. Man sorterade dessa sedan 

tillsammans och satte rubriker på högarna. Rubrikerna blev: 

 Förädlar och synliggör Håcksviks resurser 

 Alla behövs – känsla av sammanhang och framtidstro 

 Möjlighet för personlig utveckling och lärande 

 Mötesplatser för ökad service och livskvalitet 

 

Det fokus som slutligen valdes för en workshop blev “Förädlar och synliggör Håcksviks resurser”. En 

inbjudan till en gemensam workshop i Håcksvik till våren skickades nu ut. Det visade sig att det var 

svårt att hitta ett datum som passade alla nyckelpersoner och det bestämdes att flytta workshopen till 

hösten. 
 

Vi hade nu några intresserade politiker och byalagsaktiva från Håcksvik som vi bjöd in till 

planeringsmöten för att förbereda workshopen. Under dessa blev det en diskussion om fokus, syfte 

och om tydligheten vilket innebar fokus omformulerades till att bli mer generellt och det som gruppen 

tyckte var själva kärnfrågan i förstudien: Att utveckla möjliga arbetsmodeller och verktyg för att 

tillvarata lokal kreativitet som en hållbar utvecklingskraft för en hel kommun. 

Workshopen i Håcksvik 2017 

Lördagen den 30 september bjöd Håckviks byalag in till en heldag i bygdegården där de serverade fika 

och god gulaschsoppa. En bra blandning av 17 byalagsaktiva, chefstjänstepersoner och politiker 

anslöt. Efter fika inledde vi med att presentera förstudiens resultat och de frågeställningar (se sid 8) 

och mönster som vi sett.  
 

Syftena med workshopen var: 
 Bidra till svar på frågeställningarna i förstudien. 

 Pröva och reflektera över arbets- och förhållningssätt. 

 Skapa möten och dialog. En impuls för ökad konkret samverkan. 
 

Workshopen var “En möjlighet att lyfta blicken från sakfrågorna för att istället fokusera på vad som 

långsiktigt behövs för att de lokala utvecklingskrafterna ska kunna bidra till utvecklingen både lokalt 

och i kommunen som helhet.”  
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Vi fortsatte i storcirkel där var och en presenterade sig och berättade vilka olika roller man hade samt 

förväntningar på dagen. Under själva workshopen klev vi ur våra roller för att mot slutet åter kliva i 

dem. (Vi använde hattar där var och en tejpade upp sina olika roller under presentationen för att göra 

det lite tydligare och roligare. Därefter lades alla hattar (och roller) i en korg som ställdes åt sidan 

under själva workshopen) 

 
Start av dagens workshop. Foto: Peter Nolbrant. 

Exempel på förväntningar 
 Se vad vi kan ge varandra 

 Att få reflektera. Att lyssna 

 Hur vi kan bli vi och inte bekämpa varandra 

 Få mötas och få ansikten på personer 

 Få till mig nya kunskaper 

 Att få prova och lära nya arbetssätt 

 Mötas och förstå varandras roller 

 

Energigivare och energislukare 

Var och en letade därefter upp en person som man inte kände sedan tidigare och pratade med om vad 

som engagerar och kanske delar engagemang för. Vad ger energi? Vad dränerar? 

Saker som ger energi 
 Göra/skapa med händerna - konkret 

 Göra nytt 

 Hitta det gemensamma! 

 Göra något för andra 

 Använda de resurser som finns 

 Samverkan över föreningsgränser (eller andra gränser) 

 Korta beslutsvägar - snabbt och synligt resultat 

 Sedd och bekräftad; är känd och känner igen 

 Framkomlighet - nytta med att engagera sig och hitta lösningar 

 Drivet av lust - inte bara nödvändighet 

 

Saker som tar energi 
 Att man är låst i sin roll/sina roller 

 Entusiastisk över bra idé men kommunen (eller annan) som inte förstår eller möter 

 Särskilt jobbigt om man engagerat sig ideellt 

 Att axla ideellt ansvar för länge - att inte se “återväxt” 

 Anonymt motarbetande/sabotage 

 Anonyma insändare, finns ingen bakom 

 När vi fokuserar på “tisteln bland tio rosor” 

 Tungt att agera i gränssnittet företagare/ideellt 

 Jante, missunnsamhet 
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Ett framtidshopp 

Vi inledde med resultatet dittills i förstudien och vad som hände 20 år tillbaka i tiden. Därefter bjöds 

man in att undersöka en tidpunkt 20 år framåt i tiden där man verkligen hade lyckats skapa ett Vi 

mellan medborgare, kommunpolitiken, tjänstemän, företagare, unga och gamla, de som hade bott där 

länge och de som nyss hade kommit. Här växte engagemang både hos enskilda individer och en bred 

delaktighet.  
 

Vi gav en introduktion till enskild djuplyssning och djuplyssnande i par: att lyssna med öppenhet för 

det som dyker upp, utan att censurera eller värdera. Det handlade om att inte tänka, eftersom det oftast 

stannar vid det redan bekanta. Var och en letade ånyo upp en person som man inte kände sedan 

tidigare och lyssnade på den andre under tystnad och med en inlevelse som det vore din egen 

berättelse. 
 

Som avslut på detta pass fick var och en skriva, rita eller måla på ett blädderblocksblad och beskriva 

den framtida plats som man “besökt” – den egna visionen. Därefter gick vi tillsammans runt och 

tittade på de olika bilderna och respektive kreatör fick berätta. 
 

Framtidshistorien 

Platsen visade sig ligga i Svenljunga och vi kom nu att få besök av en delegation från Finland. Nu 

behövde vi hjälpas åt att försöka komma ihåg vad det var som har hänt de senaste 20 åren. Särskilt 

viktiga och intressant är de initiativ, aktiviteter och händelser som vi själva har åstadkommit. 

Reflektion gjordes enskilt och man skrev händelser på lappar. 

En tidsaxel lades ut på golvet och vi mindes genom att läsa en lapp i taget som sedan lades ut på sin 

plats längs tidsaxeln. Det är viktigt att framtidshistoria inte läses som en förutsägelse av framtiden 

eller en handlingsplan. Ett viktigt syfte är att lyfta sig ur det som råder just nu (2017) och få syn på att 

andra framtider och utvecklingsvägar är möjliga. Med överblick över tidslinjen kan vi identifiera 

strategiskt viktiga aktiviteter och beslut. Särskilt intressanta är de delar där kommunen eller bygden 

har mandat att besluta eller agera. 
 

Framtidshistoria 2017 till 2037 

En framtidshistoria med 50 lappar med minnen av händelser lades ut. Det här var en rolig process med 

en hel del skratt. Här följer ett sammandrag av historien: 
 

Det började 2017 med ett möte utan gräns och fortsatte med workshop med Vision och handling 

tillsammans med andra byar och representanter från kommunen. Vi samlades, lärde från varandra 

och använde de resurser som fanns. Ansökning gjordes som finansierade processledare. 

Medborgardialog infördes en gång per månad en by i taget - politiker, tjänstemän, bybor. Vad vill vi i 

denna by? Hur kan vi hjälpa till och nå dit? Vi vill väl! Kommunen gav oss möjlighet att vara testort 

med självstyre inom vissa ramar. Ett ökat lokalt styrande i för byn viktiga frågor - strandskydd, 

bygglov, företagande. Ekonomiska begränsningar gav nya möjligheter. Byalaget bestämde att olika 

projekt skulle ha en ekonomisk uppsida och överskottet skulle återinvesteras i nya 

projekt.  Översiktsplanen reviderades och förändrades i ett hållbarhetsperspektiv. Det fanns en 

“snabbkassa” på kommunen och speeddate med kompetens i kommunhus - i byn. Kompetensbanken 

byggde på det vi var bra på och skrev in. Du vet vad du kan erbjuda. Efter ett antal uppdrag blev det 

ekonomisk uppsida. Fler yngre insåg att de måste aktivera sig politiskt för att vara med och forma 

framtiden. Tjänstemännen på kommunen organiserades i “Hjälpgrupper”. De går nyfiket igång på 

olika projekt. En hjälp-pool infördes.  Det byggdes företagshotell för att ett stort behov uppkommit. 

Det uppkopplade samhället/landsbygden gav arbetstillfällen. Vi gör det tillsammans: Kommun, 

yrkesfolk bidrar med kunskap. Beslut togs som gynnade landsbygden. Landsbygden utvecklades. 

Loppisen iordningställde lokaler och samverkar med DHL, Schenker, PostNord, Apoteket etc. med 

personal vid vissa tider. Rimlighetsbedömning ur ett globalt perspektiv vid miljöbedömning gjordes. 

Finansiering gjordes gemensamt av en mötesplats. Bostadsbolaget beslutade att anpassa bostäder vid 

behov och samverkar med hemtjänsten. Nybyggnation skedde i den by som behövde den bäst. 

Bankerna gav samma villkor för boende och företag över hela landet. Tjänstemän och politiker gjorde 

revy om Håcksviksborna. Fler ville bo på landet. Staden var inte livsvänlig längre. All mark och 



 

 32 

fastigheter ägdes gemensamt. Det fanns en Individuellt/interaktiv skola. Bilpool kom till genom 

samverkan mellan byalag - elbolag - fordonstillverkarna. Nya företagare/entreprenörer skapades 

genom t ex mikrolån från projekt eller att färdiga projekt såldes. Det började med handel över internet 

i liten skala. Handeln växte och många lokala producenter av allehanda sålde direkt till kunder. 

Kunder i hela världen, Det började även göras inköp från små lokala producenter både i Afrika och 

Sydamerika. Genom att kapa alla mellanhänder blev det mer över till producenterna. 

Teknikutveckling av transporter (självkörande). Transporter skedde med förnyelsebar energi. Många 

gjorde nu semesterresor till “kollegor” in andra länder och kunde då även se att allt går rätt till. 

Byalagets bilpool såldes. Livet är nu enklare (sänkta axlar). Mindre stress. Det finns visioner, 

lyhördhet, tillit och kärlek till medmänniskor, trygghet, kunskap, gemenskap, engagemang, utveckling, 

flexibilitet, idéer, tro på framtiden, lärande och stolthet. 

  
Presentation av visioner och minnen berättas i den gemensamma framtidshistorien. Foto: Peter Nolbrant. 

Gruppens reflektioner över dagen  
En viktig del av processen och lärandet tillsammans är att reflektera över och höra varandras tankar 

kring det man gjort under dagen. Samtliga uttryckte sig positivt och såg många möjligheter med 

processen. Det kändes verkligen som man under dagen lyckades överbrygga Vi-De och skapat en Vi-

känsla. 
 Jättepositivt 

 Känns inte omöjligt - framtidshistorien 

 Mer och mer avslappnat 

 Kan göras om igen 

 Mötas otvunget - öppna puben! 

 Framtidshistorien var riktigt rolig 

 Föranleder fortsatt diskussion och kommunikation med kommunen 

 Spännande att träffa “andra sidan”. Inblick i deras arbete och se att de är vanliga människor - inga 

utomjordingar 

 Vi är inte långt från varandra. 

 Vi har fokuserat på vårt gemensamma - inget Vi - De. Vi verkar i samma verklighet. 

 Likvärdiga bilder, alla bilder jackade i vår bild. Finns någon form av samsyn och gemensam vilja. Handlar 

om att tänka fritt. Detta är en jättespännande process. Greppet att flytta fram 20 år och tänka bakåt. Tack för 

det! 

 Stark känsla av att vi alla här vill ta ansvar för att ta oss framåt till 2037. 

 Hoppas att det leder till öppnare kommunikation framåt. Står ofta så långt ifrån varandra. 

 Riktigt kul; att vi alla strävar åt samma håll. 

 Att mötas under dessa former - kanonroligt! 

 Nu vet vi det här - hur bygga vidare på detta? 

 Använda de resurser som finns (på båda sidor) => framtid att vara stolta över 

 Ekonomisk begränsning är inget hinder - måste hitta andra vägar 

 Man känner att det finns möjligheter 

 Dialogen har ett värde 

 Tänka fritt - så jävla roligt. Tänka utan gränser 

 Nästa gång vi möts avslutar vi med orkester. Alla kan välja instrument.  
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Gruppens tankar: Vill vi gå vidare? Hur? Genomförandeprojekt? 

Slutligen funderade vi tillsammans kring om och hur man skulle kunna gå vidare. Även här uttrycktes 

många möjligheter. Här hade man återgått till sina roller vilket gjorde att det fanns en tendens till att 

gå in i försvar. 
 

 En metod för demokrati. 

 Att möta byarna. Att fråga alla byar vad man vill. Vad vill folk egentligen? 

 Själva grejen är inte Håcksvik utan grejen är hur vi gör det (som kan göras på många platser). Att jobba 

tillsammans och bidra till kommunens utveckling. 

 Man kan bjuda in alla invånare till byalagsmöten. 

 Hur skapar man struktur för att inte trilla tillbaka? 

 Vi behöver en arena för att fundera på var vi är. 

 Rädsla för att det kommer krav - men man får kräva saker också som bybo eller söka pengar. 

 Vad kan byalaget i Håcksvik lösa? Vad kan man ta med sig politiskt? Tjänstemännen säger hur. 

 I Värnamo; möten en gång i månaden (en by i taget). Har fallit väl ut. 

 Alla i byn kan delta i denna dialog. Stolt över byalagen och kommunen. Jobbar över partigränser. 

 Man går ut i alla partigrupper och söker bred politisk uppslutning i byarna där man tar upp viktiga frågor. 

Man kan sedan ta tillbaka och verka över partierna. 

 Detta kan vara ett embryo till översiktsplan. 

 Kommunen har redan mötesplatser/bylagsmöten (2 tillfällen/år). 

 Dessa är inte dialogmöten utan informationsmöten. De skulle kunna utvecklas på bägge håll. 

 Man behöver ändra formen på mötena. 

 Hur vi sitter i rummet spelar roll. 

 Få till dialogen på byalagsmötena. 

 Öppet för diskussion. 

 Vi politiker har ansvar för kommunikationen 

 Medborgardialog. Man lämnar förslag. Om mer än 30 personer står bakom (gillar) tas förslaget upp i 

kommunen. Här kan man t.ex. lämna förslag om annat sätt att lägga upp byalagsmöten. 

 Vilken möjlighet finns att utveckla medborgardialogen? 

 

Mönster från agenda 21-arbetet och förstudien 

Både genom materialet från agenda 21-arbetet från 1995-1998 och genom mötena i förstudien kunde 

vi se återkommande mönster som också är kopplade till frågeställningarna i förstudien. Genom att bli 

medveten om mönster kan vi dels fundera på om de är funktionella eller inte och dels vad som skapar 

mönstren. De vi tar upp nedan bedöms vara dysfunktionella mönster. De kan vara ledtrådar till svaren 

på frågeställningar samtidigt som de kan hjälpa oss att hitta arbetsmodeller för att skapa funktionella 

mönster. Med funktionella mönster menar vi sådana som stöder ett klimat för samverkan, hållbarhet 

och hälsa. 
 

De tydligaste mönstren beskrevs från personer från alla håll; byinvånare, tjänstemän och politiker. 

Dessa mönster är förstås inte unika för Svenljunga utan allmänmänskliga och finns troligen i de flesta 

sammanhang där grupper av människor interagerar. Det gör det än mer intressant att fundera över hur 

funktionella mönster kan utvecklas. Många av mönstren hänger samman eller kanske är resultatet av 

underliggande faktorer. Genom att lösa grundläggande frågor kan vi troligen förändra många av 

mönstren samtidigt. 
 

Det finns mycket som är positivt i Svenljunga kommun både då och nu, men det finns också mycket 

som kan förbättras och bidra till kommunens utveckling (som i alla kommuner). Mönstren återspeglas 

i visionerna, men då transformerade till att vara funktionella, det vill säga skapa förutsättningar för 

hållbarhet. 
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Rädsla för det ovana och att göra fel 

Rädslan att inte duga eller ”göra bort sig” och att hamna utanför gemenskapen är en stark känsla som 

lätt kan begränsa oss att inte använda de förmågor vi har. I sammanhang där det råder brist på tillit 

kommer vi vara mer på vår vakt, bli försiktigare, gå i försvar och kanske även lättare gå till attack; vi 

dömer och kritiserar andra. I många grupper och sammanhang finns starka normer och värderingar 

vilket kan ge en känsla av trygghet, men där avigsidan är det grupptryck som leda till att vi inte vågar 

prova nytt och gå utanför det redan kända. Det kan hindra oss från att testa något om vi inte redan i 

förväg vet vad slutresultatet blir. 
 

I sammanhang där vi känner tillit både till oss själva och varandra och där det är tillåtet att 

“misslyckas” kan vi våga prova idéer och samverka med dem som är olika oss för att hitta kreativa 

lösningar. Ju mer vi kan frigöra oss från att genast döma i lyckat/misslyckat, rätt/fel, bra/dåligt, desto 

öppnare, mer nyfikna och kompetenta blir vi att lära av våra erfarenheter. 
 
Då 
 Däremot var det trögt bland politikerna som mest bestod av äldre herrar.  

 Svårt inom politiken att få förståelse, de som är företagsentreprenörer har däremot lättare för det.  

 Många tyckte det var flummigt, konstigt och kostade dessutom pengar. För dessa ska det synas, byggas och ha en budget.  

 Agenda 21 handlar om förhållningssätt – den svåra biten egentligen. 

Nu 
 De djupare politiska frågorna/visionerna vågar man inte ta upp. 

 Om man brinner för något så känns det som att det är obehagligt.  

 Det finns en rädsla att göra fel. 

 Väcker frågor om sig själv. 

 Oerhört tufft att vara fritidspolitiker. Beundrar dem - en jättesvår situation där man fattar beslut som berör bybor, 

grannar, föräldrar, fritidsledare, ideella föreningar.... Lätt när det finns pengar men svårt när det är neddragningar som 

påverkar folk privat. Inte lätt att vara politiker med ansvar för barnomsorg på 90- talet. Lättare att vara politiker i större 

kommuner. I Svenljunga känner alla dig.  

Envägskommunikation 

Återkommande uttrycks behov av dialog, i synnerhet av dem som upplever att de inte blir lyssnade på. 

Envägskommunikation hänger samman med maktojämlikhet, att information från vissa strukturer eller 

personer är viktigare. Brist på dialog beskrivs som hinder för lokal utveckling och engagemang. 

Fungerande dialog beskrivs däremot som något mycket positivt som ger energi. I dialog finns närvaro 

och öppenhet för den andre, för andra perspektiv och fakta. I synnerhet vid svåra beslut beskrivs 

öppenhet och dialog som avgörande för att besluten ska bli bra och få acceptans. För dialog behövs tid 

och förmågor som vi behöver träna och utveckla kompetens för.  
 
Då 
 Detta hände också i Svenljunga kommunhus då man efter att ha lagt ner Agenda 21 skulle ta fram en vision för kommunens 

verksamhet. Man “lånade” begrepp och “underifrånmodellen”, men gjorde det till något helt annat där resultatet man 

skulle komma fram till i princip redan var formulerat. En dolt kontrollerad och styrd process där det överhuvudtaget inte 

handlade om att ge reell makt och inflytande till medarbetarna. 

 Bra när kommunen gick ut och frågade byalagen om underlag till ÖP.   

Nu 
 Man är där utan att det ger något - en envägskommunikation. 

 Vi är till besvär. De är där för att informera.  

 Dialogen med politikerna -ingen fingertoppskänsla och inget lyssnande.  

 Det politiska örat mot medborgarna är alltför litet. 

 Alla är viktiga och värdefulla. 

 Politiken utser specifika ämnen som man går ut till medborgarna för att höra och hitta lösningar för. 

Framtiden 
 Lita på processen hos medborgarna, vill bestämma själva. 

 Politiker måste släppa ansvar ifrån sig till allmänheten. En dialog på något vis. 

 Upparbeta dialogvägar 

 Välgrundade beslut respekterar man.   
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Vi - De 

Det mest återkommande mönstret är upplevelsen av 

vi-de. Detta beskrivs av alla som ett hinder och 

samtidigt något som man vill komma förbi. Man 

upplever det som om man har mycket att vinna om 

man kan skapa ett Vi där man kan samverka kring 

vinn–vinn lösningar. 

Detta kan mer eller mindre skönjas inom och mellan 

alla grupper som politiker, tjänstemän och byar. Det 

kan finnas ett vi-de mellan olika partier, mellan 

nämnder eller koalitioner. Likadant kan mönstret 

finnas mellan olika förvaltningar respektive mellan 

olika föreningar och grupperingar ute i byarna. Flera 

tjänstemän uttrycker att de inte upplever sig ha 

mandat att samverka utanför den egna förvaltningen. 

Detta uppfattas som problematiskt av medborgare. 

Både från kommun och lokala bygder påtalas att ett 

“vi-de” åtminstone initialt kan stärka vi-känslan i den egna gruppen. 
 

Man kan även se ett geografiskt vi-de mellan centralort och de södra delarna av kommunen (jämför 

stad-land). Samma mönster kommer igen i kommunens beskrivning av ett vi-de i förhållande till mer 

centrala myndigheter i regionen eller till nationell nivå. Svenljunga upplevs befinna sig i periferin och 

ha problem med minskande befolkningsmängd. Det finns även finansiella strukturproblem som gör det 

betydligt besvärligare att investera och bygga i Svenljunga än exempelvis i Borås och Göteborg. 
 

Starka mönster som vi-de kan vara svåra att ta sig ur på egen hand och kan byggas in i en kultur, skapa 

identitet, grupptrygghet och även trappas upp. Det kan förstärkas av olika känslor såsom misstro och 

rädsla som i sin tur kan ha sin upprinnelse i tidigare olösta konflikter och påhopp, men kanske 

framförallt på bristen av tillitsfulla möten och verklig dialog. 
 

Genomgående i alla visioner tycks vara människors glädje och förhållningssätt där man stärker 

varandra och skapar ett Vi. Det finns även många berättelser om när ett Vi infinner sig där man i en 

grupp upplever kreativitet, samverkan, inspiration och ett “flow”. 
 
Då 
 Det fanns en misstänksamhet från politikerna mot byalagen vid denna tiden. Rädda för kravlistor med orimliga krav. 

 Det fanns en vi och dom-mentalitet. Både hos folk i byn och hos kommunen. Det sänkte engagemanget i byalaget.  

 Ett byalag som bedrevs av några få. Några av de etablerade tog över, vilket gjorde att det blev formellt och tråkigt. 

Nu 
 Vi är vi, vi är som en egen kommun, vi gör det själva och räknar inte med att få någon hjälp för att inte bli besvikna.  

 Man blir kidnappad om man kommer ut ensam. Blir ställd mot väggen. Få vågar därför komma. 

 Proffsföreningsmänniskor finns med överallt, har åsikter om allt. 

 Byalag och bygdegårdsförening – Inga aktiviteter ihop, fiendskap.  

 Olika föreningar i byn som konkurrerar. 

 Framtidsprognosen att Svenljunga avfolkas, en av de kommuner som drabbas hårdast, ett slag i ansiktet.  Frågan som 

ställs till oss - vad ska ni göra åt detta nu då?  

 I somras anställde vi flyktingungdomar och svenska ungdomar fyra dagar i veckan under 3 x 2 veckor för att jobba ihop. 

50% flyktingar + 50% svenskar som paddlade, red, lärde sig släcka bränder, demokrati, lagade mat från olika kulturer etc. 

Nu umgås folk över gränserna! Går i blandade grupper.  

 Media rapporterar inget om allt positivt som görs. Vinklade om att ge pengar till ungdomar för lek. 

 Kapitalförsörjningsproblem. Dyrt att låna för industrilokaler i Svenljunga jämfört med ex Viared i Borås och Stockholm. 

Framtiden 
 Att vi fick bort ”Kommunen gör så”; ett VI istället för dom. Att vi kan påverka och bättre förståelse för våra roller av 

politiker. 

 Måste fatta att de måste finnas närvarande bland sina väljare.  

 Fungerar utmärkt över alla gränser. Engagerade i frågorna, inriktade på att lösa frågorna, funderar inte på om jag har 

mandat, vi har roligt, personkemin fungerar. Inte fråga om att “min myndighet tycker så här…” 
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Projekt som inte tar med sig och sprider kunskaper 

Det är inte ovanligt att vi organiserar arbete i projekt som löper under relativt korta perioder. Ofta har 

man fokus på att nå vissa mål genom olika projekt, medan alltför lite resurser läggs på att reflektera 

och förstå varför och hur resultaten uppnåtts respektive vad som hindrade. Det är inte heller ovanligt 

att nya projekt startas som liknar de tidigare men där erfarenheter och kunskaper från föregående 

projekt inte tas till vara och förs vidare in i det nya. Detta i kombination med att varje projekt ska visa 

snabba resultat kan leda till kortsiktighet, brist på helhet, projekttrötthet för de som ska medverka och 

en känsla av att projekten kommer ovanifrån. Det riskerar att bli allt svårare att engagera människor i 

nya projekt. Ständigt nya projekt med korta löptider kan då i värsta fall bli kontraproduktiva om syftet 

är att åstadkomma förändringar ur ett helhetsperspektiv. 
 

Genom att ta med sig dessa kunskaper i det ordinarie arbetet kan vi skapa långsiktiga processer som 

ger mer helhetssyn och inspiration, även om de enskilda projekten är kortlivade och begränsade. Det 

är också genom kontinuitet i processer som vi kan transformera samhällskulturen till att bli hållbar. En 

försvårande omständighet är att personal, politiker eller föreningsaktiva ofta slutar eller byts ut i alltför 

snabb takt. Om det alls sker ett överlämnande, så handlar det ofta om mer direkta fakta och 

formaliteter. 
 
Då 
 Brist på kontinuitet! Agenda 21 fram till 1998. Sedan lokala utv. planer… Omstart i stället för att ta nästa steg; start - 

stopp, start - stopp osv. får inget lärande ingen fördjupning och förfinande. Inget kompetensbyggande! 

 Stor personalomsättning. 

 Tyvärr fanns inte så många lokala byautvecklingsgrupper kvar, inte så många intresserade. Kommunen börjat dra ner 

landsbygdsutvecklingstjänster.  

 Generationsskiften i många byar sedan 2001. Nya obeprövade personer. Krävs mycket av dem, så mycket att förstå, så 

mycket att läsa.  

Uppgivenhet  

Ibland beskrivs det som en naturlig process att engagemang avtar med tiden eller går i vågor. Kanske 

får en allt mindre grupp dra ett tungt lass och efter en tid kanske engagemanget övergår i trötthet, 

besvikelse eller rent av i uppgivenhet och utbrändhet. Frågan är om det måste vara så här eller om 

engagemang kan vara mer uthålligt och kanske öka över tid?  
 

Uppgivenhet kan vara en konsekvens av frustration som uppstår då önskan om att förverkliga visioner 

kolliderar med befintliga strukturer och förhållningssätt. Om man inte blir lyssnad på, inte får något 

gehör, kanske får kritik eller blir förlöjligad, är risken stor att man så småningom ger upp.  
 

Det kan vara lätt att förväxla vision med handlingsplan och därmed inte lägga tillräckligt fokus på att 

sortera och prioritera. Vi kan ha olika förväntningar och om man inte synliggör dessa kan det lätt leda 

till misstolkningar och besvikelser. Att andra ställer sig positiva till en idé, innebär inte per automatik 

att dessa kommer att verka aktivt för idéns förverkligande. Det är lätt att glömma att mycket av det 

som präglar visionerna ofta handlar om förändrade förhållningssätt och skapande av ny kultur med 

exempelvis mindre stress och delat ledarskap. 
 

Saker kan ta tid och i synnerhet mer genomgripande förändringar måste få ta tid. Många gånger tar 

saker längre tid än vi kanske föreställer oss och man kan uppleva att det går alldeles för långsamt. Vi 

vill se snabba resultat. Handlar det om ett projekt förväntas vissa redan definierade mål uppnås inom 

projektperioden. Detta kan medföra att man dels känner stress över att ibland forcera fram resultat, 

dels frustration över att inte fånga uppkomna möjligheter eftersom de inte ryms i projektet.  
 

Bilden av visioner som bergslandskap kan vara till hjälp för att se hur delar i visionerna ligger olika 

långt bort. Vissa är genomförbara genast medan andra kanske ligger långt fram i tiden. För att hålla liv 

i engagemanget är det viktigt att både se konkreta resultat och att arbeta långsiktigt. Vi behöver 

uppmärksamma när vi tagit steg mot visionens förverkligande vare sig det handlar om ett bra möte 

eller att något har byggts. Att fira tillsammans, även små framgångar, ger inspiration och näring till 
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engagemanget. Plötsligt, kanske när vi minst anar det, ser vi att visionen förverkligats. Visioner som 

hålls levande och inbjudande sprids och blir inte längre avhängiga den egna personen och den egna 

prestationen.  
 
Då 
 Slet kanske ut folk”, både tjänstemän och politiker. Allt skulle göras under få år. Byalag m.fl. kanske kände sig pushade.  

 Under en ganska lång tid var bedrevs levande aktivitet, men som samtidigt skapade konflikt med dem som ville ha mera 

ordnade former. Byalaget “hijackades” av krafter som lade större vikt vid föreningsformaliteter och därmed dog också 

hållbarhetstänket och det kreativa och levande. 

 De två första åren var fantastiska, puben öppen, 100 deltagare. Mycket folk på vårliga städdagar. 

 Vi skiter i alla olyckskorpar, vi ska ha skitroligt. Värvningskampanjer, varje person kontaktar fem . Efter 4-5 år började 

dock intresset och aktiviteten minska. Hade också blivit kritik mot puben, någon hade festat lite för mycket. 

 Vi ville inte vara lokomotiv hela tiden. Detta ledde till att engagemanget dog.  

 Det finns ett byalag som bedrivs av några få. Några av de etablerade tog över, vilket gjorde att det blev formellt och 

tråkigt. 

 När jag började jobba 2001 var det enormt stort med byalagsutvecklingen i kommunen. Kommunerna satsade stort på 

landsbygdsutvecklare. Förra programperioden drevs ett nytt projekt för att skriva utvecklingsplaner. Tyvärr fanns inte så 

många lokala byautvecklingsgrupper kvar, inte så många intresserade.  Kommunen börjat dra ner 

landsbygdsutvecklingstjänster.  

 Avgörande för att människors engagemang ska bestå och helst växa, är att man upplever att man blir lyssnad på och att 

det arbete man lägger ner ger någon form av resultat. Eftersom den översiktliga planeringen bedrivs under 

kommunstyrelsens ledning och antas i kommunfullmäktige är den politiska förankringen avgörande för om människors 

idéer får genomslag i planen och i de beslut som fattas i kommunen. Saknas den politiska förankringen leder arbetet till att 

det lokala engagemanget dör (Från Rio till ÖP). 

Nu 
 Miljöfrågor i KS som helhet. Allas ansvar = ingens ansvar! Ingen driver miljöfrågorna idag.  

 Tjocka luntor på remiss kommer - en eller två personer som svarar. Få aktiva och remisserna belastar några få.  

 Ingen ville vara representant på kommunmöten för byalagen. När man är ordförande öser det in information som man ska 

ta del av. När man är ordförande öser det in information som man ska ta del av. 

Framtiden 
 Miljö- och hälsa kunde t.ex. bjuda på köksinspektionen - de små grejerna betyder så mycket. Skattesänkningar spelar ingen 

roll.  

Svårt att samla folk 

Detta är en fråga eller mönster som ofta kommit upp och som kan bero på en flera av orsaker. Några 

möjliga orsaker som anges är att många arbetspendlar, tidsbrist och rädsla att ta på sig ansvar. Ibland 

beskrivs att det behövs något yttre hot för att samla folk eller ett starkt vi-de. En annan anledning till 

att träffas är att man faktiskt har roligt tillsammans, att vi behöver ett socialt sammanhang där vi kan 

känna tillit, vara oss själva och få utveckla våra förmågor. 
 

Ibland kanske alltför stor vikt läggs vid kvantitet, att antalet som kommer är ett mått på om något är 

lyckat eller misslyckat. Nästan alla nya idéer och initiativ startar med att några få engagerar sig och det 

kan vara gott nog. Ibland tillkommer allt fler och engagemanget sprids. I vissa fall varierar det kraftigt 

över tid. Om man kan släppa förväntan om vilka som ska komma och istället känna sig trygg med att 

de som kommer är “rätt” personer, alltså de som just idag känner det meningsfullt och roligt att delta, 

skapar man en avspänd kultur som känns inbjudande.  
 
Nu 
 Få kommer på möten, man äter, sover men jobbar på annan ort. 

 Problemet: svårt att få med dem som skulle behöva det allra mest. 

 Krävs mycket av dem, så mycket att förstå, så mycket att läsa. Hur mycket tid lägger vi på att hålla oss uppdaterade? Krävs 

mycket av alla idag, hur mycket orkar man engagera sig?  

 Det klagas över att vi inte får med några ungdomar, bara pensionärer. Klart att vi måste ha med alla, men var sak har sin 

tid-äldre har tiden. Som småbarnsförälder är det andra saker som upptar ens tid.  

 Tror mycket på byalag och föreningslivet men också sett svårigheterna. För få engagerade och engagerade bränner ut sig. 

Proffsföreningsmänniskor finns med överallt, har åsikter om allt. 

 De som kommer till fibermöten är grå gubbar, inga kvinnor eller yngre. 

 Man har ett kommunbygderåd. Några från byalagen kommer men det är svårt att få ut informationen brett i byarna. 

 Nyinflyttade. Finns inget kitt kvar när ingen skola o.dyl. finns. Folk vill bo här, men inte ha med oss att göra. Folk pendlar 

(Tmo, Sv.lj. Småland, Borås, Gbg, Partille) 
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 Varför fungerar inte byalaget efter detta? Svårt att rekrytera. Rädda att ta ledarskap. Ingen ville vara representant på 

kommunmöten för byalagen. 

 Ledarskap - livrädda för att ta ansvar. (Om byalagsarbetet.) Man borde inte få sitta som ordförande mer än två år, skall 

bytas ut oavsett hur det ser ut. Inte ordförande, snarare mötessamordnare. 

 Byalagen fungerar som bäst när det finns yttre fiende. Mycket aktivitet drog igång med vindkraftsplanerna.  

Framtiden 
 Vi behöver samla unga. Curlingen av barn/unga kan ha gett problem. Det finns få fixare. 

 Minskande intresse för byalaget, vikande intressen på möten. Det behövs en fråga att samla folk kring.  

Konkurrens om engagemang 

Det uttrycktes en oro om att ett starkt lokalt engagemang skulle konkurrera om engagerade personer 

som annars kunnat verka inom kommunpolitiken. Det starka lokala engagemanget sågs stundtals 

t.o.m. som en motsättning mot det övergripande kommunala ansvaret. Omvänt, beskrevs hur bristande 

tillit till exempelvis ”kommunen” gav extra skjuts åt det lokala engagemanget. 
 

Det kan dock vara så att det lokala engagemanget både kan vara ingången till ett politiskt engagemang 

och till intresse för övergripande kommunala, nationella och globala frågor. Detta skulle alltså kunna 

innebära vinn-vinn för det lokala och politiska deltagandet. Att utgå från det lokala är också en 

förutsättning att förstå helheten och beroendet av ett vi som sträcker sig utanför bygden, kommunen 

och landet. Genom ett lokalt engagemang blir sammanhangen och helhetsperspektiv i många 

avseenden särskilt tydligt. 
 
Nu 
 Farligt med för starka byalag – vi får inga politiker-urholkar demokratin – lokala strukturer.  

 Finns viss övertro på byalagen. Det finns även en övertro hos byarna själva. Byalagsstyrelsen har inget mandat att tala för 

andra. Flörtar lite från politiken för att de tror att de har den positionen - konkurrerar om aktiva människor. Kanske borde 

knyta ihop hårdare – få in i politiken. Vi gör det på samma sätt i kommunen, fast i ett större sammanhang. 

 De aktiva politikerna från byarna är oftast inte aktiva i byalag o.dyl. När jag var ny i politiken visste byalagen mera än 

mig om politiken. Byalagen träffade KS oftare än jag som satt i KFM. Dock jättebra med byalag, men finns en 

förbättringspotential att knyta ihop det hela. 

 Många politiker i Mjöbäck – träffas över partigränserna. “Vi politiker i Mjöbäck har pratat ihop oss”. Min roll är 

övergripande - någon ska man kunna få skälla på.  

 Träffar byalag och vi får inte glömma bort de politiska partierna tot. 400 – 500 partimedlemmar. 30 personer kan komma 

på öppet KS, viktigt engagemang. 

Framtiden 
 Skulle tycka … målet att de blir politiker. Skulle gärna se att vi hade en från varje byalag. Man får in signaler från de olika 

byarna i ett tidigare skede.  

 Å ena sidan beslutar man i grupp…. Politikerna i Mjöbäcksgruppen borde egentligen vara byalaget. 

Brist på platser för verkliga möten, helhetssyn och samverkan 

Behovet av mötesplatser beskrivs som en avgörande faktor för både trivsel, idéer, överbrygga vi-de 

och för att få saker att hända. Det som kännetecknar en bra mötesplats är att där kan ske en dialog och 

att den präglas av tillit. När man talar om behov av mötesplatser handlar det i dessa sammanhang 

sällan om brist på lokaler som sådana, utan snarare förutsättningar för dialog, kreativitet, spontanitet, 

samverkan och att få vara sig själv. 
 

Mångfald av människor är en förutsättning för helhetssyn eller systemsyn vilket är grunden för 

meningsfull samverkan. Samhället är organiserat i myndigheter, förvaltningar, företag och 

intresseföreningar. Ofta har dessa svårt att mötas eller ens tala samma språk. Få är de sammanhang 

och mötesplatser där man försöker få grepp om de system som man utgör tillsammans och hur man 

skulle kunna samverka utifrån en delad helhets- eller systemsyn. Även geografiska och administrativa 

gränser mellan kommuner, län och stad - land leder till brist på helhetssyn.  
 

Det finns många exempel på där man kan se och uppleva sammanhang på ett bra sätt. De berättelser 

som sammanställdes efter idé- och visionsseminarierna under agenda 21-arbetet är ett exempel på den 

helhet som kan uppstå då man kommer samman och delar sina berättelser med varandra. 
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Denna “helhet” avser inte en fullständig allomfattande beskrivning av världens tillstånd, utan om 

öppenhet för det som uppstår och man får syn på. När vi lyssnar utan att värdera eller censurera, där 

alla sammanhang och associationer är fullt möjliga att upptäcka. Den specifika visionen och de 

konkreta initiativ som växer ur den är förstås viktig, men kanske är upplevelsen av att allt och alla 

hänger samman - en helhet - det allra viktigaste. Med delad förståelse av hur saker hänger samman, 

blir konkreta aktiviteter än mer meningsfulla och inspirerande. 
 

Om mötesplatser: 

Då 

 Fantastisk uppslutning i byalaget och puben. Det hände mycket, från idé till beslut gick snabbt, olika personer fixar snabbt 

t ex grävare, flakbil mm mm. 

Nu 

 Det var då vi insåg behovet av mötesplatser. Vi bestämde att starta loppis i affären. Det blev en informell mötesplats och 

det startades visionsmöten. Nu finns många mötesplatser; skaparverkstad, puben, idrottshallen, snöstjärnespåret… 

 Huset mitt i byn som användes av föreningarna är sålt. Föreningarna har spridit ut sig. Byalaget har lokal i bygdegården. 

 Viktiga samtal kan ske samtidigt som man dricker porlande vitt vin och tittar på konst.  

 Det finns ingen form av mötesplats mellan politiker och byinvånare.  

 Formen är mötesdödare – ordförande, sekreterare, kassör. 

 Ju fler man är desto klokare är besluten. 

 Mötesplatser är alfa och omega. 

 Tyckandet via medborgarförslagen är väldigt litet. Trots att alla är politiker vid köksbordet. 

Framtiden 

 Vad skulle behöva hända? Gemensam samlingspunkt, social samvaro, framtidstro. 

 För att få dynamik behövs input från många olika håll. 

 Mötesplatser - så att folk möts. Det går inte att vara politiker om vi inte möts. Tillfällen att komma ut och känna in, lyssna, 

träffa folk. 

 Man möts och delas in i grupper, redovisar för varandra; hur löser ni det? Byter erfarenheter, vad är på gång? 
 

Om helhetssyn och samverkan: 

Då 

 Stolt över hela projektet – helheten var bra. 

Nu 

 Det kreativa medborgarförslagen kolliderar med den kommunala förvaltningsindelningen. 

 Medborgarförslag som kommer in och som går på bredd i organisationen, men som stoppar för att man inte har struktur 

för att ta hand om dem. När en ensam tjänsteman tittar på förslaget ser hen inga lösningar och har inget mandat att gå till 

andra förvaltningar för att se hur man kan samverka.  

 Finns en medborgardialog och vision där en från varje parti deltar. T ex näringslivsplan, ÖP, skolplan hänger ihop. 

 Flyktingar har skapat förbättrad samverkan. En övergripande grupp som samverkar sattes in. Kommunen har fått en boost 

av flyktingar; förbättrade samhället. 

 Samverkan mellan förvaltningarna är både bra och dålig - finns förbättringspotential. 

 Mycket vattentäta skott. 

Framtiden 

 Knyta ihop; inte vara parallella spår. Agenda 21-spåret ska inte vara ett separat parallellt spår. Hur syr vi ihop det? 

Kommunen som en helhet.  

 Det kommunen gör blir ofta dyrt. Byalagen kan ofta göra det billigare och bättre. Man har lokal kunskap, insikt att ju mer 

man gör själva desto billigare.  

Brist på visioner och tid  

Lust och handlingskraft uppstår allt som oftast när man får lyfta blicken och formulera och 

konkretisera sin längtan. Att samverka i en kreativ process för att förverkliga visioner av bygden och 

oss själva stärker engagemanget ytterligare. En positiv spiral har skapats. Motsatsen är en frustration 

när vi saknar visioner, vi har svårt att se sammanhang, mening och möjligheter. Frustrationen växer 

och det är “deras fel” och vi kan inte göra något åt det hela; en negativ spiral är i snurr.  

Det är knappast någon av oss ”moderna” människor som inte upplever brist på tid, något som också 

påtalades under hela projektet. Såväl privat som i föreningsliv och på arbetsplatser lägger vi mycket 

tid på att göra saker rätt och effektivt, men frågar oss alltför sällan om vi gör rätt saker. Tänk om vi 

blir allt effektivare i att forma framtider som ingen vill ha! Nu, mer än kanske någonsin tidigare, 
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behöver vi ta oss tid för att bli effektivare och bättre kunna samverka för hållbarhet. Vi borde använda 

tid för att vinna tid. 
  

Bottnar möjligen upplevd tidsbrist i brist på visioner och förmåga att prioritera utifrån dessa? Istället 

för att göra “jag har inte tid” till ett mantra, kanske frågan om meningsfullhet kan vara en hjälp att 

skapa handlingsfrihet. Tiden strömmar mot oss oavbrutet, tiden finns alltid. Frågan är om vi prioriterar 

det som vi verkligen finner meningsfullt; sådant som får oss att känna oss betydelsefulla, glada, 

omtänksamma och hållbara. Det jag fyller mina dagar med - för det mig närmare min vision? 

Utvecklar jag mig till den jag vill vara? Även små steg och långsamt tempo är inspirerande om man 

följer sin kompassriktning.  
 

Då 
 Startade under visionsmöten; vad vill vi med byn?  

 Vi lade mycket ideell tid på att renovera och detta gav utdelning. 

 Jag lärde mig skitmycket i denna process. Kan prata och spekulera i vida termer “som om” det var så.  

 Vi drev lokala frågor med hållbarhetstänk - många frågor. Levde kvar. 

 Det handlar om livet - inte regler! 

 Odelat positivt, lustkänslor, 4-5 år verkligt roliga, jobbigt men roligt, skapade framtidstro, 

 Det hände mycket, från idé till beslut gick snabbt, olika personer fixar snabbt t ex grävare, flakbil mm mm. 

 Fick med mig mycket från agenda 21-arbetet som betydelsen av visioner. Även i rollen som politiker kommer värdet av 

visioner och förhållningssätten till uttryck. 

Nu 
 Visionsgruppen drar igång igen efter nyår. Det mest aktuella är industrihotell, skolan och fler bostäder.  

 Det saknas segel: Det finns ingen politisk vilja/styrning/vision, miljöfrågor finns inte med i kommunen, saknas 

processledning. 

Framtiden 

 Vore mycket roligt att köra visionsmöte igen! 
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Hur skapa funktionella mönster?  

Tankar från möten vid förstudien 

Mönstren har beskrivits av många personer under förstudien. Genom att försöka identifiera vilka de 

dysfunktionella mönstren är och reflektera över hur de påverkar oss och vad som skapar mönstren har 

vi möjlighet att utveckla arbetssätt som istället stödjer funktionella mönster.  
 

Ofta berättas hur detta ska kunna göras genom ökad dialog och bättre mötesplatser. Samtidigt finns det 

ofta en osäkerhet kring hur man praktiskt ska göra detta. Det finns i grunden en tillitsbrist som gör det 

svårt för alla parter att ta initiativ, ofta ser man att problemet ligger hos någon annan än sig själv. Det 

behövs därför former och tydliga förhållningssätt, en arbetsmodell, som hjälp för att bryta 

dysfunktionella mönster och som öppnar för kreativitet, samverkan och delaktighet. Sannolikt behövs 

i de flesta fall även att någon “utifrån” håller i processen, åtminstone initialt. (Detta betonades särskilt 

efter workshopen i Håcksvik.)  
 

Vid samtalen i förstudien framkom många tankar om vad man ville förändra eller utveckla. Nedan 

följer citat från politiker, tjänstepersoner och byalagsaktiva sorterade under några rubriker för att ge en 

överblick över tankarna. 

 

Tillit 
 Hantera osäkerhet – att det är ok.  

 Lita på processen hos medborgarna, vill bestämma själva.  

 Att inte slå sönder varandra, måste lyfta upp varandra. Bara att man vågar göra, att testa!  

 Neutralisera maktfaktorer. Alla är viktiga och värdefulla. Makt - kanske ett hårt ord men…  

 
Dialog 
 Upparbeta dialogvägar.  

 Politiker måste släppa ansvar ifrån sig till allmänheten. En dialog på något vis.  

 Medborgardialog – går att utveckla mera.  

 Vi behöver samla unga.  

 

Ett vi  
 Att vi fick bort ”Kommunen gör så”; ett VI istället för dom. Att vi kan påverka och få bättre förståelse för våra roller av 

politiker.  

 Det behövs en gemensam anda (“vi- känsla”) bland förtroendevalda och anställda. Vi i Svenljunga kan… 

 Att inte bolla kunder mellan förvaltningar. Den som får frågan ska ta ansvar och lotsa rätt.  

 Kommundelar och en direktlänk till kommunen, direktdemokrati.  

 

Lärande 
 Känner nästan sorg att folk inte fattade! En hålla-ihop-det-funktion behövs.  

 Permanentat projektledartjänst. Politiker kan inte driva det praktiska arbetet.  

 Två olika möten; södra och norra. Man möts och delas in i grupper, redovisar för varandra; hur löser ni det? Byter 

erfarenheter, vad är på gång?  

 

Helhet och ledarskap 
 Ta tag i detta igen. Samma driv och intresse som vi hade. Var är de som kan göra det idag?  

 Hur bygga upp kunskaper om process/ledarskap? Behövs ledarskap som leder i osäkerhet. Ledare måste bli mer 

processinriktade.  

 Behöver korta ner vägen mellan byråkratin och människorna. Starkt ledarskap behövs.  

 Ta upp känsliga frågor. Idag väldigt stelbent  

 

Samverkan  
 Knyta ihop; inte vara parallella spår. Hur syr vi ihop det? Kommunen som en helhet. Viss nostalgi, besvikelse efter Agenda 

21.  

 Jäkla viktigt att få gehör i förhållande till kommunen. Smågrejer hjälper till.  

 De små grejerna betyder så mycket. Skattesänkningar spelar ingen roll.  

 Hur undviker kommunen att döda visioner som finns och istället skapar en jordmån där de kan växa?  
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 Att samlas kring och utgå från konkreta saker kan också föda engagemang. - Skulle tycka … målet att de blir politiker. 

Skulle gärna se att vi hade en från varje byalag. Man får in signaler från de olika byarna i ett tidigare skede.  

 Skulle tycka … målet att de blir politiker. Skulle gärna se att vi hade en från varje byalag. Man får in signaler från de olika 

byarna i ett tidigare skede.  

 Politikerna i Mjöbäcksgruppen borde egentligen vara byalaget. 

 Det bör finnas processledare för sådana frågor; som kan kalla personer inom organisationen, inkl. förslagsställarna, för 

att träffas och se hur frågan kan samverka med många intressen för att ge synergieffekter och lösas.  

 

Öppna mötesplatser 
 Mötesplatser är alfa och omega.  

 Mötesplatser - så att folk möts. Det går inte att vara politiker om vi inte möts.  

 Politikerna behöver ha perspektivet att de tjänar samhället.  

 Måste fatta att de måste finnas närvarande bland sina väljare.  

 Den politiska förankringen är nödvändig.  

 

Visioner 
 Vore mycket roligt att köra visionsmöte igen!  

 Idé till projekt: Hållbarhetsagenda för Svenljunga, en process som leder till en produkt. Politisk gemensam plattform. Vart 

vill vi? Vår vision? 

 Börja med byar, det är lättast. Lyssnandet enligt Warren. Metod för samtal - deltagarna bekväma med metoden.  

 Agenda 21 är aktuellt fortfarande! Arbetssättet som Agenda 21 använde var arbetskrävande. Behövs tjänsteman som kan 

driva det.  

 

 

Teori U 

Under förstudiens gång har vi uppmärksammat att de mönster som kunnat skönjas kan kopplas till 

teorier som exempelvis Otto Scharmers Teori U-modell. I denna modell beskrivs fyra olika nivåer i 

vår mänskliga samexistens (Tab. 1). På den översta nivån (1) är vi hemtama och upplever det mesta 

som självklart. För att förflytta oss till nivå två, behöver vi ha öppet sinne. På denna nivå är vi 

intresserade av ny input och söker ny kunskap och ställer olika alternativ mot varandra. Den tredje 

nivån engagerar vårt känsloliv och våra djupare liggande värderingar. Vi kan känna empati för andra 

och förhandla utifrån en förståelse för andras situation. Ett öppet hjärta är nyckeln för att involvera 

denna nivå. För att komma till den fjärde nivån behöver vi även ha en öppen vilja. Det innebär att vi 

(för en stund) törs släppa taget om åsikter, värderingar, önskningar mm. för att inget ska stå i vägen för 

viktiga insikter och innovativa idéer. Det är först då verkar utifrån de dessa djupare nivåer som vi kan 

åstadkomma verklig förändring och hållbar utveckling.  

 

I kolumnerna i Tabell 1 nedan ses olika aspekter kopplade till de olika skikten (1-4) i teori U (som hur 

vi lyssnar i de olika nivåerna, hur vi relaterar till varandra, hur vi koordinerar/utövar ledarskap eller 

organiserar). Alla fyra nivåer behövs och vi behöver kunna röra oss emellan de olika skikten. Problem 

uppstår då vi stannar i de övre lagren och inte tar oss tid och att öppna upp för de djupare nivåerna av 

kunskap och insikter. 
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Tabell 1. Aspekter av de fyra nivåerna i Teori U-modellen (efter Scharmer). 

OLIKA  
SKIKT 

TILLSTÅND UTTRYCK/TAL RELATIONER LÄRANDE 

1. 
 

Säger det som 
förväntas, instämmer 

Styrs av våra föreställningar om 
varandra; vi - de 

Kopiera, 
återge 

2. Öppet sinne Debatt 
Kunskap om varandras roller och 
uppdrag 

Kontroll,  
mästerskap 

3. Öppet hjärta Dialog Se varandra och mötas som personer 
Konstruera, 
ändra 

4. 
Öppen vilja  

 
Flow inifrån 
 

Ett gemensamt skapande och 
upptäckande av drivkraft – ett VI 

Transformera, 
Förändra i grunden 

  

OLIKA  
SKIKT 

KOORDINATION STRUKTUR LYSSNANDE FÖRÄNDRING 

1. Hierarkisk Centraliserad 
Mer eller mindre 
ouppmärksamt, vet redan… 

Reaktion 
     - Aktivera regler 

2. 
Marknadsorientering 
konkurrenstänk 

Decentraliserad, 
delegerad 

Nyfiken på ny info  
Omstrukturering 

    - Synliggöra 
regler 

3. 
Förhandling, ömse- 
sidig anpassning 

Nätverk, relationsbaserat Inlyssnande, empatiskt 
Omformulering 
- Reflektion över  
  regler 

4. 
Kollektivt handlande  
utifrån delade insikter  
om helhet 

Ekosystem, kollektivt 
medvetandeskapande 

Djuplyssnande 
Generativt  

Omskapande 
    - Generera nya 

regler 

 

Vad är det då som hindrar oss från att röra oss fritt mellan alla nivåer? Otto Scharmer beskriver det 

som att vi genom livet internaliserat begränsande röster. Dessa ”röster” finns inom oss som individer, 

men också i grupper och sammanhang. Rösterna kan också vara explicita eller outtalade. Dömandets 

röst kan blockera mellan den första och andra nivån (Tab. 2). Den hindrar oss från att vara öppna och 

nyfikna och istället får oss att hålla oss till det redan bekanta och undviker risker att “göra fel”. Den 

cyniska rösten är i vägen för att göra oss känslomässigt öppna och sårbara. Vi tänker att det inte är 

någon idé att försöka, vi tror oss veta att det är lönlöst och vi skulle bara bli besvikna. Ofta lägger vi 

skulden på andra personer eller grupper. För att öppna upp för den fjärde nivån behöver vi hantera 

rädslans röst. På denna nivå är man öppen för det som uppstår i stunden, att låta sig överraskas av 

något genuint nytt. För en stund kan man känna något av “existentiell svindel” då man inte identifierar 

sig med sina roller, sammanhang och värderingar. Vem är jag då? Vilka är vi då? 

 

Som vi ser det, handlar processledning för hållbara framtider om att skapa förutsättningar som 

transformerar dysfunktionella mönster (vänsterspalten) till funktionella/generativ (högerspalten).  
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Tabell 2.  

MÖNSTER: 
DYSFUNKTIONELLA 

 

FUNKTIONELLA/GENERATIVA 

Dömande 
 Rädsla för det ovana och att göra fel 

 Envägskommunikation 

Öppna sinnen 
 TILLIT  

 DIALOG 

Cyniska 
 Vi–De 

 Projekt som inte tar med sig kunskap o kompetens 

 Uppgivenhet   

 Svårt att samla folk 

 Konkurrens om engagemang   

Öppna hjärtan 
 ETT VI 

 LÄRANDE 

 LEDARSKAP 

 HELHET 

 SAMVERKAN 

Rädsla 
 Brist på mötesplatser, helhetssyn och samverkan 

 Brist på visioner och tid 

Öppna viljor 
 ÖPPNA MÖTESPLATSER 

 VISIONER 
 
 

Makt, struktur och roller 

Makt och struktur är ingredienser som skapar “hållbarhet” i bemärkelsen att det inte enkelt rubbas 

eller raseras. Det är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle; det finns mått av förutsägbarhet, 

man kan lita på att lagar och förordningar tillämpas och att det finns personer som är bemyndigade och 

har makt att upprätthålla den trygghet, likabehandling och förutsägbarhet vi behöver. I lokalsamhällen 

kan det uppstå konflikter och där finns inga verktyg och strukturer att luta sig mot för att lösa dessa.  
 

Bekymret är om maktstrukturer och dess inneboende kulturer är alltför förändringsobenägna. Till slut 

blir de allt mindre ändamålsenliga i en föränderlig värld med nya utmaningar. I värsta fall undviker 

man intryck och uppmaningar utifrån och/eller ägnar sig åt att försvara det som är. Till slut återstår 

maktstrukturer som attraherar och befolkas av individer som är mer intresserade av maktpositionen i 

sig än att tjäna demokratisk hållbar utveckling. Hur många gånger har man inte hört något i stil med 

att “demokratin har sina brister, men det är ändå det bästa systemet vi har”. Det vittnar om en rigid syn 

på demokrati och inte som ett samhällsskick som just därför ständigt bör utvecklas och fördjupas.   
 

Maktmedvetenhet eller intersektionalitet innebär att man är uppmärksam på att maktojämlikhet i hög 

grad kan krympa samspelet, kreativiteten och tilliten. Man behöver här både bli medveten om formella 

och informella maktstrukturer. I ojämlika relationer har man per definition makt över någon annan 

(upplevd och/eller reell). Att kliva in i “rum - tid” där man tillåts och tillåter sig att “leka” i en “som 

om”- värld där vi får vara precis som vi är som personer, befriade från våra olika roller och uppdrag 

kan vara ett sätt att få syn på maktstrukturer. Här kan man också komma allt närmare jämlika 

relationer och för en stund glömma olika tillhörigheter. Här får man möjlighet att upptäcka glädjen i 

att dela hjärtefrågor och att inspireras av helt nya perspektiv. Det är i detta rum vi kan upptäcka både 

våra egna, varandras och gemensamma visioner av hållbara framtider. Vi kan skapa nya berättelser om 

hur framtiden ser ut och hur vi på olika sätt vill delta i att forma den. 
 

Det är sedan viktigt att kliva ur detta tillstånd och erkänna sin egen och andras roller och ansvar. 

Genom att sedan ta med erfarenheterna, insikterna och initiativen till våra olika arenor och 

sammanhang där vi har inflytande kan vi skapa förändringar som bättre möter verkliga behov, tar vara 

på kreativitet och ger bättre samverkan. Möjligheten finns nu att agera utifrån visionerna av hållbara 

framtider för att förverkliga dessa. Detta är nog den allra största utmaningen; att i varje stund och så 

långt möjligt, anpassa det rådande till visionen i högre grad än att anpassa visionen efter situationen 

just nu. En central aspekt av att skifta utgångspunkt för sitt agerande, handlar om intersektionalitet och 

förskjutningar av maktrelationer. Några bör ges mer utrymme och inflytande, medan andra bör få 
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mindre. Här har de personer som i nuläget har makt och inflytande, ett särskilt ansvar att skapa 

mötesplatser och organisationer där människor kan växa och bli klokare tillsammans. Ett ledarskap 

med utgångspunkt visionen och ett framväxande “framtidsnu” istället för grundat på de mönster som 

skapat ohållbar utveckling. 
 

Det finns ett egenvärde i att bygga relationer och skapa tillit över gränser; att bli lyssnad på, sedd och 

bli stärkt. Det finns ett egenvärde i att få en upplevelse av att andra och hållbara framtider är möjliga. 

Det finns ett egenvärde i att få utlopp för sin kreativitet och skaparglädje. Men, var och en behöver 

också utöva sitt ledarskap och driva förändringar av både strukturer och kulturer som tar vara på 

engagemang och visioner.  
 

Roller stärks från båda parter och att lämna rollerna kräver bådas beredskap att göra detta. Det är 

viktigt att bli trygg med att kunna kliva ur sin roll och vara trygg med att vara person. En alltför stark 

identifikation med sin roll, sin tro, sin nationalitet, är rent av farligt. Det sker inte heller verkliga 

möten om man inte kan lämna rollen för en stund. Det öppnar upp för mer kreativitet och samverkan. 

Vi kan också få förståelse för varandra, skapa mer tillit, se personerna bakom rollerna. Vid mötena blir 

vi påverkade och kan ta med oss detta in i våra olika sammanhang. Vi kan också öka vår egen och 

andras förståelse för våra olika roller.  

 
 

Arbetsmodell - form och innehåll 

Arbetsmodellen (eller snarare designprinciperna) skulle kunna utveckla både det demokratiska 

representativa systemet och mer entreprenöriella, kreativa aktörer. I olika system och strukturer råder 

olika förutsättningar, olika språk och olika kultur. När olika system möts (t.ex. kommun och lokala 

eldsjälar) skapas inte sällan frustration, missförstånd, irritation och så småningom bristande tillit, “vi-

de-känsla” och kanske även antipati. En tid kan en bygds upplevelse av “kommunen” som en “yttre 

fiende” tända gnistor och leda till ökat engagemang, men på sikt slocknar glöden och går i värsta fall 

över i politikerförakt, missnöje och isolering. Syftet med arbetsmodellen är att åstadkomma saker som 

ingen av parterna kunnat göra (eller ens komma på) på egen hand. Det handlar om att både kunna 

kliva utanför sina respektive strukturer och att respektera varandras olika roller och förutsättningar. Då 

kan vi stärka varandra, både som personer och i våra olika roller. Den ska bidra till samverkan, ett vi, 

där kreativitet uppstår på ett långsiktigt och uthålligt sätt. Modellen ska koppla den lokala helheten till 

den övergripande helheten där det lokala engagemanget är utgångspunkten för ett kommunalt och 

globalt engagemang. Modellen kan användas i många sammanhang. Den består både av en struktur 

och förhållningssätt för att stärka funktionella mönster och få syn på och motverka dysfunktionella. 

För att koppla modellen till de mönster som framkommit i förstudien har dessa noterats vid de olika 

stegen.  
 

Arbetsmodellen kan beskrivas genom grundläggande delar som stöds och utvecklas både av struktur 

och förhållningssätt. Strukturen ska ge stöd åt förhållningssätten som i sin tur ger förutsättningar för 

tillit, dialog, kreativitet, samverkan och handling. De olika delarna är inte separata utan ska ses som ett 

flöde där de går in i varandra och kan ske parallellt. För att praktiskt arbeta med de olika delarna kan 

man använda sig av en rad verktyg som ger stöd åt processerna och dialogen. 
 

Ambitionen är att arbetsmodellen ska vara enkel och lätt att känna igen sig i. Varje steg innehåller 

dock mycket mer och kan genomföras på olika sätt och på så sätt få olika kvaliteter. Förslaget till 

arbetsmodell är en inbjudan till fortsatt visionsarbete och utveckling kring arbetssättet. Hur ser det ut 

när den kreativa processen fungerar och hur nådde vi dit? 
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1. Processen  
Vi behöver en insikt om att arbetet är en pågående process, både enskilt och tillsammans, som består 

av visioner, planering, handling, reflektion och lärande. Man kan likna den vid en vågrörelse där vi rör 

oss framåt genom de olika delarna.  
 

Struktur Förhållningssätt 
Vågrörelse av vision och handling All förändring i det yttre sker också i det inre 

med planering respektive Att vara en del av en lärandeprocess 

lärande/firande däremellan Vilja och öppenhet för gemensamt lärande 

 inte minst kring “misslyckanden” 

    

2. Ge tid och rum   
Förutsättningen för processen är verkliga möten mellan människor, där vi kan mötas som jämlikar och 

där vi är öppna för varandras olikheter.  Vi kan skapa rummet där överenskommelsen är mycket 

tydlig; i detta rum är vi fria att pröva och utforska olika tankar, visioner, idéer och perspektiv. Ingen 

kan i efterhand ställa någon mot väggen för det som sades i detta rum om man inte har kommit 

överens om detta. Vi behöver ett kollektivt ansvar för helheten som kan leda till nya lösningar och 

samarbeten. Rummet (lekrummet) öppnar för lustfylld kreativitet, vi får lov att uttrycka oss själva och 

vara kreativa tillsammans. Inga åtaganden kan lastas på någon i processen. Var och en kan träda in och 

åta sig uppdrag i kraft av sin roll/position.  
     

Struktur Förhållningssätt 
Avsätta tid Öppenhet 

Rummets utformning, ex placering av stolar Inbjudan (ett nej lika ok som ett ja) 

Mötesform Delta på lika villkor 

Mångfald Lyssna med inlevelse utan att värdera 

  

3. Djuplyssnande 

En förutsättning för verkliga möten mellan människor är lyssnande. Djuplyssnande eller generativt 

lyssnande innebär att använda sin inlevelse och öppenhet för olika perspektiv istället för att försvara 

och argumentera för sitt eget. Det innebär också att skapa relation till sitt eget inre och att dela en del 

av detta med någon annan och på så sätt visa vem jag är. Det handlar både om att lyssna inåt till sig 

själv och att kunna sätta sig själv åt sidan för att kunna lyssna på och leva sig in i andras berättelser. 

Att djuplyssna till någon annan är att vara fullt närvarande för att verkligen “se” en annan människa 

utan att värdera, utan att jämföra. Genom tillitsfullt lyssnande växer berättelser och visioner. Ofta blir 

man överraskad av hela eller delar av visionen, man hör sig själv beskriva något som man inte har 

tänkt på tidigare. Samtidigt finns ofta ett mått att igenkännande; man hittar något som man hade glömt 

bort. 
 

Jaget formas i relationer, ur ett vi. I lyssnandet och dialogen blir vi till och påverkas. Jag är aldrig 

densamma efter ett möte med ett en annan människa. Ur mötet uppstår samtidigt ett vi, konstruktivt 

och generativt, utan inlåsningseffekter, destruktiva konflikter eller förminskande av varandra. Den 

relation som blir till är minst lika viktigt som resultatet i sakfrågan.  
 

Struktur Förhållningssätt 
Form som ger utrymme och tid för varandra Tystnad 

 Inte värderande och dömande 

 Låta sig överraskas  
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4. Skapande 

Lyssnandet ger förutsättningar för en skapandeprocess som börjar i engagerande visioner som kan 

formuleras, delas med varandra och leda till handlingar. Framtidshistorien är ett lekfullt sätt att 

”minnas” från visionen tillbaka till nuet. Denna framtidshistoria av gemensamma minnen kan sedan 

vara ett underlag för en fortsatt process att skapa handlingsplaner där vi i framtidshistorien kan 

upptäcka nyckelhändelser som leder vidare framåt. 

 

Kreativitet handlar mycket om att skapa relationer. Det handla om att skapa sammanhang och mening, 

och mening får man i relationer med andra där man ser och blir sedd (ett Vi). Här kan vi växa och 

använda de förmågor vi har och bli en tillgång i samhället. Människan finns dessutom alltid i relation 

till platsen, det fysiska sammanhanget. Det lokala sammanhanget är den synliga spelplanen och här 

kan visioner och handlingar komma till uttryck och förverkligas.  
 

Struktur Förhållningssätt 
Visualisering Inväntan 

Framtidshopp Samverkan 

Framtidshistoria Tillit 

Måla, gestalta, skriva Lekfullhet 

       

5. Lärande 

Även lärandet bygger på det lyssnande som beskrivs ovan. Vi behöver både själv och i grupp 

reflektera över vad som händer under processen, hur det känns och fungerar och sätta ord på det. Vi 

behöver även kunna betrakta oss själva, våra känslor och processen utifrån, för att utan prestige få syn 

på kunskaper. När vi ser varandras erfarenheter som en förutsättning för helheten får vi nödvändiga 

gemensamma kunskaper som vi kan använda oss av i det fortsatta arbetet. Ju fler vi är och ju större 

mångfald vi har desto mer heltäckande blir kunskapen. 
 

Hela den beskrivna processen innebär ett lärande. Traditionellt lär vi oss av det som redan hänt, men 

vi behöver också lära av de engagerande framtidsbilder som vi skapar tillsammans. Detta ger 

möjlighet till ett transformativt lärande där vi får öppenhet och hittar möjligheter till förändringar som 

kan innebära att vi förändrar hela system till att bli mer hållbara. 
 

Ett annat sätt att betrakta lärandeprocessen, som kopplar den till (folk)bildningstanken; att se den som 

en resa med utfärder och återkomster. Vi lämnar det som är hemvant och öppnar oss för det 

främmande och annorlunda. Vi gör detta genom dialogen med andra människor eller medresenärer där 

vi tar del av deras berättelser och liv. Genom att våga ta dessa steg får vi nya erfarenheter, perspektiv 

och horisonter.  
 

Struktur Förhållningssätt 
Återkommande tid för reflektion Lyssnande 

Att sätta ord på kunskap Utforskande 

Processledning och verktyg 

Processledning är bra för många av stegen. Det finns också många verktyg som kan användas för att 

underlätta dialog, samverkan, utveckla visioner, hitta möjligheter, prioritera, skapa arbetsgrupper o.s.v. 

För planering av projekt och aktiviteter med fördelning av åtaganden, resurser och tid, finns ytterligare 

många verktyg. Mer om enkla och användbara verktyg för uppföljning och lärande kan man läsa om 

exempelvis i Learning for Change, L4C (Mehlman & Benaim). Visionsbygge och att skapa 

framtidshistoria beskrivs av Warren Ziegler (1995). Ju mer man själv och som grupp tillägnar sig 

arbetssätt och förhållningssätt kan man använda dem i många sammanhang under egen ledning. 
 

Dessa grundprinciper kan användas för att i sin tur skapa modeller eller strukturer för 

demokratiutveckling, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling, lärandeprocesser inom skola och 

vattenrådsarbete. 
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Tankar om fortsättning 

Avsikten med förstudien är att ta vara på kunskaper från Agenda 21-arbetet och tillsammans med de 

deltagare som medverkat kunna beskriva kunskaperna så att de kan förmedlas till andra. Både Lokal 

Agenda 21 för tjugo år sedan och förstudien kan ses som en form av deltagarbaserad aktionsforskning 

och kan fortsätta vara en del i lärandenätverken för hållbar utveckling RCE Västra Götaland samt 

nätverken för aktions- och samverkansforskning SPARC/SIRA där idén till förstudien presenterades 

under 2016. 
 

Efter förstudien har vi haft samtal med flera grupper om hur man kan arbeta vidare och prova 

arbetssättet. Flera möjligheter har kommit upp som idéer till ändrade mötesformer för att skapa dialog, 

struktur för mötesserier med byalag och kommunal organisation inom en kommun, utveckla lokalt 

politiskt engagemang, kommunala planeringsinstrument, arbete med hållbar utveckling 

lokalsamhällen samt kommunövergripande fortbildningar för politiker, tjänstemän och byalagsaktiva. 
 

Vi ser att arbetssättet och tankarna är högaktuella. Behov finns att exempelvis utveckla demokratin, 

bryta vi-de och öka samverkan, öka det lokala deltagandet i samhällsutvecklingen och att koppla ihop 

stad och land. Vi behöver skapa tillitsfulla relationer som gör det möjligt att pröva oss fram och 

samverka i nya konstellationer. För att skapa demokratiska och verkliga förändringar behöver vi och 

dem överbryggas och bytas mot samverkan, engagemang och delaktighet; på lokal nivå, på 

övergripande nivåer och i dialogen mellan de olika strukturella nivåerna. Kan vi hitta vägar för detta 

löser vi inte bara problem, vi kan lyfta oss ur dem och med kreativitet och samverkan hitta hållbara 

lösningar på det som ursprungligen skapade problemen.  
 

Tankarna känns igen i övergripande dokument som de Globala målen, Agenda 2030 och 

Vattendirektivet. I Statens Offentliga Utredningar 2016:5 “Låt fler forma framtiden!” lyfts behovet av 

att experimentellt hitta nya former och kanaler för att utveckla och förnya demokratin. 

Även inom EU lyfts behovet av lokalt deltagande. I vattendirektiv sägs att myndigheter ska göra det 

möjligt för lokalt deltagande. “Dominating behaviour by authorities may inhibit participation, while 

an attitude where authorities realise they need to listen to knowledge, insight and solutions of their 

partners (stakeholders) in order to be able to provide high quality RBM plans encourages it. For those 

in powerful positions to adopt a non-dominating, learning attitude may even entail personal change 

amongst staff.” 

 

Vi tror att det lokala exemplet med 11 byar i Svenljunga kan användas till andra platser. Även större 

samhällen och städer kan bestå av byar eller hembygder i form av stadsdelen, bostadsområdet, 

kvarteret, hyreshuset eller skolan. I Svenljunga arbetade Svenljunga bostäder och Mogaskolan på detta 

sätt och det pågår på andra platser runt om i Sverige. Det lokala engagemanget är ingången till att 

förstå de globala sammanhangen. Processer som skapar en lokal identitet och lokal hållbar utveckling 

lyfter i sin tur kommuner och i förlängningen även länder till global samverkan för hållbarhet. 
 

Det är en stor utmaning för oss alla att ta ledarskap i våra liv och därmed också bidra till att förändra 

det sociala klimatet. För medborgare i ledande positioner innebär detta utmaningar av helt ny 

magnitud. Det handlar om att växa in i ett ledarskap som i sig är paradoxalt. Att kunna agera med 

önskvärda framtider för ögonen och förändra normer, regelverk och strukturer, men samtidigt väl 

hantera rådande kortsiktiga “spelregler”. Det krävs ledare som är tydliga med sin avsikt och samtidigt 

förmår stärka demokrati genom växande medarbetar- och medborgarinflytande. Det både enkla och 

svåra är att det startar i dialog mellan människor och förmågan att verkligen lyssna på varandra.  
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Bilaga. Metodbeskrivning 

Struktur 

Förstudien bygger på genomgång av materialet från agenda 21-arbetet 1995-1998, vilket finns sparat i 

kommunens arkiv. Dessutom har intervjuer gjorts med 25 byalagsaktiva, politiker och tjänstepersoner 

som deltog antingen vid den tiden och/eller som är aktiva idag. Vi har pratat med personer från fem 

byar och mött samtliga byalag vid kommunens byalagsträff. Möten har dessutom skett med 

kommunledningsgruppen, kommunens medborgardialoggrupp och kommunfullmäktige. 
 

I våra samtal/intervjuer har vi pratat om hur det var då (20 år sedan) och hur det blev (Då), hur det är 

nu (Nu) och hur det skulle kunna vara (Framtiden). Vid samtalen har en av oss eller båda fört 

anteckningar som vi renskrivit så att båda kunnat se och komplettera dem. Efter möten har vi 

tillsammans reflekterat över mötet. Reflektionerna har också sammanställts i minnesanteckningar som 

båda kunnat komplettera. Inför rapportskrivningen har minnesanteckningarna lästs igenom och citat 

som berört frågeställningarna har tagits med i rapporten. Vi har också försökt identifiera 

återkommande mönster.  
 

Vid intervjuerna och analysen var ett antal frågor intressanta: 

 Hur påverkade arbetet; dig som enskild person, olika byar respektive kommunen? 

 Vilka var drivkrafterna och vilka möjligheter uppstod genom Agenda 21? 

 Ledde Agenda 21-arbetet vidare till något? 

 Vilka fallgropar eller svårigheter fanns under processens gång och hade dessa kunnat undvikas? 

 Vilka förutsättningar, förhållningssätt och strukturer är viktiga faktorer för ett uthålligt engagemang att 

utveckla och förverkliga visioner? 

 Vad behöver ändras i arbetssättet för att det ska fungera bättre? 

 Hur kan strukturer och förhållningssätt i arbetet användas idag och i vilka sammanhang? 

 

Förstudien enligt ansökan innehöll ett antal delar. Vissa har varit planerade från början men andra har 

tillkommit under arbetets gång genom de möten som skett. Nedan följer en sammanställning av 

förstudiens delar. 
 

1. Presentation av förstudiens upplägg för kommunfullmäktige. 

2. Genomgång av gammalt material från agenda 21-arbetet i Svenljunga 1995-1998. 

3. Samtal och intervjuer av totalt åtta personer som var byalagsaktiva och/eller politiker 1995-1998.  

4. Samtal med tjänstemän i grupp (landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare, kommunutvecklare, 

kommunbiolog) för att få input till förstudien. Även samtal med en lokal konstnär/formgivare. 

5. Samtal och intervju av kommunchef samt kommunalråd och oppositionsråd.  

6. Utveckling av frågor och analyser för att se mönster. 

7. Presentation av förstudien och frågeställningar för SPARC/SIRA konferens i Jönköping. 

8. Presentation av förstudiens upplägg och deltagande under kommunens möte med alla byalag. 

9. Samtal med kommunens planerare om arbetet med fördjupad översiktsplan. 

10. Samtal och intervju med Leader-kontoret. 

11. Samtal och intervju med Håcksviks byalag. 

12. Deltagande under ett möte inom kommunens skoldialog-projekt..  

13. Presentation av förstudiens delresultat för kommunens politiska medborgardialog-grupp. 

14. Presentation av förstudiens delresultat för kommunens chefstjänstepersoner, kommunalråd och 

oppositionsråd. 

15. Miniworkshop med Håcksviks byalag för att hitta fokus för en större workshop. 

16. Miniworkshop med politiker och tjänstemän. 

17. Planeringsmöten med intresserade politiker och tjänstemän inför en gemensam workshop. 

18. Genomgång av andra rapporter. 

19. Workshop i Håcksvik (byaaktiva, politiker och tjänstemän). 

20. Uppföljningsmöte efter workshop. Hur gå vidare? 

21. Avstämning med kompetensnätverk. 

22. Sammanställning av rapport. 
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Förhållningssätt 

Det tidigare Agenda 21-arbetet var en lärandeprocess både för oss själva och andra som medverkade 

genom visionsarbete och genom att förverkliga delar av dem. Förstudien har varit en fortsättning och 

en inbjudan till gemensam lärandeprocess tillsammans med de personer som vi mött och samtalat 

med, där vi tillsammans sökt svar på frågorna som vi gemensamt formulerat. Genom de möten som 

skett har frågeställningarna i förstudien kunnat utvecklas och bli tydligare och än mer angelägna. 

Utgångspunkten har varit att alla har viktiga frågor och bidrag till svaren.  
 

I förstudien har vi använt de förhållningssätt som vi arbetade med under agenda 21-arbetet för tjugo år 

sedan. Lyssnandet och inbjudan till lyssnande, till både oss själva och andra, har varit en grundbult i 

arbetet och en förutsättning för lärandet. Genom att vara ärliga och öppna med våra egna intentioner 

och engagemang och genom att lyssna på dem som vi har mött, har vi försökt att skapa förutsättningar 

för den tillit som behövs för att delta i processen. Vi har också låtit processen få ta tid och inte forcerat 

fram ett resultat. Tidsmässigt har vi tagit hänsyn till andra aktiviteter och projekt i kommunen för att 

undvika krockar och istället försöka åstadkomma positiva synergieffekter.  
 

Att vara två i arbetet har varit viktigt eftersom vi tillsammans haft möjlighet att reflektera över möten, 

utforska processen och våra egna tankar och känslor. Vad hände? Hur kändes det? Vad var viktigt? 

Hur går vi vidare? Genom att försöka anlägga ett utifrånperspektiv, även på sig själv, kunde vi hjälpas 

åt att försöka urskilja vad som var våra reaktioner och vad som faktiskt hände i rummet samt hur vi 

påverkat förloppet. Vi kunde även försöka se utifrån de olika deltagarnas perspektiv. För att minnas 

samtal och våra egna reflektioner har vi fört minnesanteckningar som vi sammanställt gemensamt. 
 

En viktig del har även varit reflektioner kring våra egna engagemang i arbetet. Vi konstaterar att det 

både varit spännande och angeläget och att det legat i linje med våra personliga drivkrafter. Vi har 

känt att de erfarenheter som uppstått är viktiga att förvalta. I relationen blir vi till, får syn på, sätter ord 

på, ger mening och energi som i sin tur ger näring åt projektets utformning och innehåll. Vi har en 

nyfikenhet på hur vi kan använda de visioner som finns hos oss alla för att skapa handling. Förstudien 

har i sig själv varit en kreativ process, mellan vision och handling, som utvecklats efterhand i samspel 

med de personer som vi mött. Det har inneburit att allt inte har planerats från början, att arbetet fått ske 

efter sin egen takt och att vi har varit öppna för att fånga nya möjligheter som för tillfället uppstått. Vi 

har startat i våra egna visioner, bjudit in andra att delta och dela sina berättelser och undersökt vart 

processen lett. Det har byggt på en tillit och öppenhet till processen och de människor vi mött. Ibland 

har vi släppt våra roller som projektledare för att få syn på vägar framåt och att inte fastna i egna 

föreställningar och kunna få nya perspektiv. 
 

Samtidigt som vi har försökt att docka an till kommunens och byalagets aktuella läge, så tror vi att det 

också funnits ett värde i att det har brutit in i det pågående och att det satt saker och ting i annan 

belysning. Att vi har kommit utifrån och “stört” har varit både till för- och nackdel i de olika 

processerna.  
 

Under förstudiens gång har korsbefruktning skett med andra projekt och verksamheter som vi bedrivit 

parallellt, vilket inte minst bidragit till att känna igen mönster. 


